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Az Electronic Information Technology nevu
vallalat uj term6ket hozott a piacra. Ez a sze-
m6lyi sz6mft6g6pekhez (IBM PC-hez) csat-
lakoztathat6 eszkoz papfrlapokr6l grafikus
abr£kat digitalizal vagy szovegek eset6n
karakterfelismer6k6nt mukodik, 6s a szoveget
kozvetlenul beolvassa.

a tobbi 1 800-at ha>om billentyu lenyomasaval
A HC 88-as a CP/M operaci6s rendszert
hasznalja. amelyet a ROM mem6riaban
talalhatjuk. Ehhez ja>ul egy japan nyelvu
szovegfeldolgoz6 6s egy ..supercalc", vala-
mint a BASIC interpreter. A g6p h6rom pro-
cesszorral rendelkezik. amelyek kozul a f<5

processzor egy Z80 kompatibilis CMOS
technolrigiaju processzor. A 64 K-s RAM
CMOS, 6s egy hatterkent hasznalhat6.
tovabbi 64 K RAM-mal eg6szul ki. Az alap-
rendszer r6sze egy mikrokazett£s egys6g.
A foly6kony kristalyos k6perny<5 felbontasa
480x64 k6ppont. Az alapkonfiguraci6 ara
1225 dollar. A gep ..kistestvere". a HP 80-as.
mindent tud. amit a HP 88-as, csak nem
jap£n nyelvu. Ennek a>a jelent<5sen olcs6bb:
825 dollar.

Az Infocom nevu c6g azt tervezi, hogy 1985
febru£rjaban elkezdi arusftani az IBM
PC-khez keszi'tett, Cornerstone nevu rel6-
ci6s adatb6zis-kezel6 rendszert. A termed
ara 495 dollar lesz. Az adatbazis-kezel6
PC-DOS 2.0 rendszert hasznal. operatfv tar-
ig6nye minimum 256 kbyte, de az 512 kbyte
aj£nlott.

A rel3ci6s adatbazis-kezel6 Iehet<5v6 teszi
a programozas n6lkuli adatkezelest. A fel-

hasznal6 menuk segftsegevel hajtatja v6gre
az adatokon a muveleteket. Az adatok bevihe-
t6k. ellen6rizhet6k, m6dosithat6k. A rendszer
lehetove teszi. hogy a felhas2na!6 lazan
strukturalt. elkulom'tett adatbazisokban tartsa
az adatallom6nyokat, amelyek egymSshoz
valo viszonya k6sobb m6dosfthat6. Egy adat-
bazis maximum 120 allomanyt tartalmazhat,
allomanyonkent 8 K karakterrel. Egy-egy
adatmez<5 maximum 255 karaktert tartalmaz-
hat. A felhasznal6t ..kontextus-6rz6keny"
hibauzenetek segftik a rendszer hasznalata-
ban.

A rendszer oivasni tudja a pfs: File, a dBASE 1

1

allomanyokat 6s k6pes adatcser6re a Lotus
1-2-3-mal es a WordStarral.

A k6zi mikroszamftbgepek piacan er<5s ver-
seny jott letre a Hewlett-Packard, az Apple,
a Tandy, a Sharp 6s a NEC kozott. Most a ja-

p6n piacon megjelent az Epson a HC 88 6s
a HC 80-as tipusokkal.

A HC 88-as er<5teljes, japan nyelvet feldol-
goz6 rendszerrel rendelkezik. A ROM mem6-
riaban egy japan karakterk6szletet tartalmaz
A ..katakana" 6s a ..hiragaua" fonetikus ka
rakterk6szleten kfvul. hasznalni lehet a japar
abc betuit is. A leggyakrabban hasznal
725 karaktert k6t billentyu lenyomasaval
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Szingapurban 1 984 kozep6n egy elektronikus
hirdet<5tablat alh'tottak uzembe. Ez a szolgal-
tatSs lehetflve tette. hogy barki modemmel 6s
terminallal csatlakozzon egy kozponti sza-
mit6g6p-rendszerhez 6s ezen keresztul uze-
neteket adjon 6s kapjon. programokat cser6l-
jen.

A rendszer juniusban kezdett uzemelni 6s az
6v v6g6re 300 ugyfelet vonzott.
A szingapuri posta illet6kesei azonban a for-
mai elGfrSsok (el<5zetes ir£sbeli engedelyek
k6r6senek elmulasztasa stb.) be nem tartasa
miatt betiltott^k a rendszer uzemeltet6s6t.)

megjelemteni. A szoveget 200 karakteres
egys6gekben tarolja, melyeket a kijelz<5n

elfire-hatra lehet I6ptetni. A teleirt memdriak
gond n6lkul kiemelhet<5k, tartalmukat nem
vesztik el. A g6p egy RS 232 szabvanyos csat-
lakoz6n keresztul perif6ri6kkal vagy m3s
sz£mft6g6pekkel is tud kommunikalni. Terve-
z<5i szerint hasonlb k6pess6gu g6pet jelenleg

csak a PSION g6p aranak husszorosa6rt lehet

kapni. Nem csoda, ha az elcs6pelt 6s ma>-m£r
iiresen cseng<5 computer elnevez6s helyett

a 99 fontos k6szul6knek a sokkal hangzato-
sabb ..ORGANISER" (szervez<5) nevet adtak.

Az IBM nagyszamit6g6peihez ma> 1983-ban
bejelentette ezt a term6ket. Most OEM
term6kk6nt kaphatb lesz az IBM PC-hez 6s
a PC XT-hez.
A term6k neve: IBM 3295 Plasma monitor.

Hasznalatcihoz szuks6g van egy k6perny<5-

adapterre. A k6perny<5 m6rete 64 160 karak-

teres sor. Az erny6 garant6ltan villog^smen-
tes. felbont6k6pess6ge: 960x768 sor. vagy
737 280 k6ppont. Az adapternek 32 kbyte
m6retu saj6t mem6ri^ja van 6s maximum
nyolc 25x80-as k6perny6 tartalmat tud ta-

rolni. Maga a monitor 2475 dolla>ba, az

adapter 935 dolla>ba kerul.

r
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K6rem irjak meg. hogy a COMMODORE VC 20 ?**">**9fpen
^5*g££BiK

a SDrite-of ha igen, hogyan adhatok a spnte-nak meghatArozott for™** BASIC

%%ZZ vat7m% szerZtm megtudni. hogy a COMMODORE VC 2tIgtphez

mi/yen taroldk. nyomtatok stb. csatlakoztathatok. milyen ttpusuak 6s mennyibe

kerulnek. , . , fl

Futo Tibor. 6B oszt. tan., CsanAdapaca. Felszabadulds ut 29.

Egy masik hasonlo tartalmu levelbol

:

Commodore^C ^^^pef haszna/ok. de a gepkdnyv a ..sprite'-kepzesrol nem

mond semmit.
# a „

Ez6rt szeretnem. ha va/aszt tudnanak adni a kovetkezo kerddseimre.

7. Lehet-e a VC 20-assal szellemeket rajzoltatni?

2. Ha igen, hoi kezdddik a tiircim ?

3 Ha nem. egy 64 kbyte-os bovitove/ mar megoldhato a feladatf

4. Altalaban a 64 kbyte-os bovito segitstgevel kepes a VC 20 ugyanazokra a felada-

tokra, mint a Commodore 64?
Dr. Boka Be/a. 8100 Varpalota. Kulich u. 25.

80 ezer forint.

Az Ot/et egyik szamaban o/vastam. hogy elkeszult a ..HT 1080Z kezdoknek cimu

kiadvany. Mivel en most kezdtem el szamitastechmkjva/ fogla/kozm^ akonyv

nagyon nagy segitseget je/entene sztmomra. K6rem Onoket. hogy irj*k meg. hoi

lehet hozzAjutni.

Soltesz Istvan. Nyiregyhaza. Foldi u. 5. 4400

A konyv megvasarolhato. illetve megrendelheto a katalogus- es arjegyzekboltban

Bp. V., Szt. Istvan ter 4. alatt. Ara : 28 Ft.

O/vasva fo/yoiratuk 127. szamtt. drdek/odni szeretnek hogy hoi szerezhe
.

tdJ^
a BIT-LET egyik cikkeben szerep/6 TBUG nevu HT 1080Z-re lit Program

kodu programok megirasahoz, betovtsehez. kazettara menUsthez felhasznalhatd

ZMtli^triTigatd. 604. sz. /pari Szakmunkaskdpzd Inttzet. Torokszentmiklos.

Fe/szabadu/as ut 51.

Grdeklodtiink a Tudomanyszervezesi es Informatikai Intftzetnftl. okftog*^
zak. A Budapesti Muszaki Egyetem Vegyeszmernok, Kar Martos Flora Kollegiuma-

nak Szamftastechnikai Kore (Bp. XI., Sztoczek u. 5-7. 1111) azonban kenseggel

vallalja oktatasi intezmenyek szamara HT-re irt, Magyarorszagor,lJ^SSSS^S^S^
levo, de nekik meglevo programok masolasat. fgy a TBUG-ot .s. Ket keresuk azonban

1LA postazas nehezsegepiiatt lehetoleg szemelyesen keressek fel oket.

2. Csak konkret kereseket teljesitenek.

Hibaigazitas:

Olvasdink bosszusigara mult havi szamunkban a Programajanlat rovatban
,

a lap

21. oldalan technikai okok miatt a kozolt program 5-os szamu sora kulonbozS

mertekben seriilt. A sor vege helyesen: (Y9-Y8)/2.

Szeletntm^^ ZX Spectrumon hogyan lehet kicserelni vagy megva/-

toztatni a karakiereket.

Gomori Atti/a. 1215 Ady E. u. 19. V/21.

A 32-127 kodu karaktereket lehet megvaltoztatni. Ez ugy tdrtenik, hogy a CHARS

nevu (clme: 23606.23607) rendszervaltozo erteket megvaltoztatjuk Ez 256-ta

kisebb erteku, mint ahol a 32-es kodu (SPACE) karakter kepe kezdod.k. Ez normal

korulmenyek kozott 15360. tehat ROM teriiletre mutat. M.nden karakter kepet

8 byte-on lehet megadni. PI. a ROM a kovetkezoket tartalmazza:

Cim (dec.) tartalom (binaris) (decimalis)

1 5880 00000000 0

15881 007// 700 60

-1 5882 070000/0 66

-1 5883 0/000070 66

15884 01111110 126

15885 0/0000/0 66

15886 0/0000/0 66

-1 5887 00000000 0
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„ Egyesult Allamok hadugyminiszteriuma

egy oteves. 103 milli6 dollar erteku munkara

frt ki palyazatot az amerikai egyetemek kozott.

A munka celja az. hogy olyan modszereket 6s

eszkozoket kell kifejleszteni. amelyek alkalma-

z^saval novelni lehet a katonai szamftastech-

nikai rendszerek szoftverjenek megbizhat6-

sagat.

A p^ly^zatot izgalmas kuzdelem utan a

pittsburghi Carnegie-Mellon Egyetem nyerte

el. tekintelyes versenytarsak elfitt. A feladat

megoldasahoz az egyetem val6sz(nuleg sok

alvallalkoz6t fog alkalmazni.

Egy olvasonk, Ordog Istvan kuldott be szer-

keszt6s6gunkbe a Sinclair User 1985. ja-

nuari szamab6l egy kivagast: ..Az elvt^rsak

rejtvenye" cfmen kozolt kis cikk arr6l szSmol

be. hogy 25 000 font jutalmat tuzott ki

a D0MARK ceg annak. aki els6nek fejti meg

az EUREKA cimu program rejtelyet. A prog-

ramot az angol kiado sajt6tajekoztat6ja sze-

rint ..10 000 munka6ra alatt egy magyar

programoz6csoport keszitette a vasfuggony

mbgott". A husz f6b6l all6 csoportban negy

grafikus. ket zeneszerz6. egy egyetemi tanar.

a logikai tudomanyok ismer6je es egy

Oscar-dijas rajzfilm rendez<5je vett r6szt.

A kiiras 1985. december 31 -ig tart, a forgal-

maz6 c^g szerint a megfejtes 1 5 h6napot vesz

ig^nybe

!

(Tesse'k, lehet prdb^lkozni. HMha a megold^s

is a ..vasfuggonyon innenrdl" 4rkezikf)



Munkatarsunk m6g oktoberben jart Londonban.
Elsd benyomasairol mar beszamolt a BIT-LET
novemberi szamanak cimoIdaIan. Mar akkor fgerte,
hogy kulon anyagban szamol majd be arrol a vit^'dl,
vagy inkabb forumbeszelgetesrdl, amelynek velet-
leniil rSsztvevdje volt. Nos, a Fdrum a BBC Chip shop
cimu radiomusoranak nyilvanos felvetele volt a Ion-
don/' Personal Computer World Show kiallitasi
csarnokaban. A felvetelj'6 egyoras volt s a jeienlevd
erdeklddd szakemberek kerdeseire a BBC musor-
vezetdje, David Freeman iranyitasaval harom vendeg
probait meg valaszolni, reagalni. Jane Birk, a Sunday
Times szamitogep-szakirdja r Graham Cunningham,
a Personal Computer World 6s Jack Scofield,
a Practical Computers szerkesztdje. /me a reszletek
a beszelgetesbdl. (Sajnos a kdzdnseg kdrebol meg-
szdlalok, kerdezdk nevet nem ismerfuk, eze*rt csak
ekkepp jetdljuk: „ ferfihang".

)

Ferfihang: - Mindannyiukhoz sz6l a kerd£sem. Mit gon-
dolnak a komputerkal6zkod3sr6l? Mindenki azt mondja,
hogy ellene van, de valljuk be, nem csak a v£s£rl6k kal6z-
kodnak, mSsolnak, de a gy3rt6k is!

Jane Birk: - Ugy hiszem, hogy az ipar j6 ideje csak
a c6cot csin£lja ekorul. Nem sziiksSgszeru, hogy az embe-
reknek pSnziik legyen ujabb 6s ujabb jSt6kok megvSsSrlS-
sSra. Logikus, hogy lemSsoljSk egym2sr6l a programokat,
mindaddig, amlg az ipar vaiamit ki nem talSI arra, hogy az
emberek ekdekeltek legyenek a vSs£rl£sban. Ugyanakkor
a dolog mSsik oldala az ipar oldala. Biztos, hogy jobban
meg kellene becsulni a j3t6kok kitalSI6it. Biztos, hogy
a c6gek becsiiletbeli kotelessSge az lenne, hogy a profitjukat
fektess<§k be ujabb es ujabb jStekok kital<§las3ba. Meg-
gyozodSsem, hogy a parlamentben m6dosi'tani kellene
a copyright torvenyt, s bfzom benne, hogy lesz olyan
k£pviselo, aki interpellSI ebben a k6rd6sben.
Jack Scofield: - Azt hiszem, Jane nem vSlaszoltSI igazSn
a k6rd6sre. Besz6ljunk nylltan a c6gek lopSsSroI. Olyan ez az
eg6sz helyzet, mint annak idejSn a vadnyugat. Hoi van
mSr az a mesterlov6sz, aki megtiszti'tja a v£rost? A c6gek
nagy zajt csapnak a felhaszn4l6k mSsolatair6l, s kozben
6k sem j^tszanak becsuletesen. Ezen a kicilli't^son is egy
sor olyan c6get ISttunk, amely a masik otleteibol akar p6nzt
csinaini. Am nem vagyok benne biztos, hogy ezt a probl6-
mcit a parlamentben kell megoldani. Ez a szoftverhSzakon
mulik! Ami pedig a v£sSH6t illeti, ez egy nehezebb dolog.
Hiszen ha megvesz valaki egy szoftvert, azzal azt csin£l,
amit akar, nem?
Ferfihang: - Terjedhet ez a szabadsag odSig, hogy m3so-
latot csin^l a barStjSnak?
J. Scofield: - Nem, nem erre gondoltam. De mtert ne
m^solhatna egy tartal6kot magSnak?
David Freeman: - Van itt valaki egy szoftverh3zt6l ?

Ferfihang: - Igen, 6n a Micromedi£t6l vagyok. £n azt
mondom, hogy nem kell otthon mSsolgatni. Ha tonkre-

megy a program, minden szoftverhSz ingyen ad ujabb
m£solatot

!

D. Freeman: - Mindegyik?
Az ur a Micromediatol : — H3t tobbnyire igen.
D. Freeman: - Mondja, uram, hallgatva ezt a beszSlge-
t6st, nines egy kis buntudata?
Az ur a Micromediatol: - Nines. A mi programjaink
nagy r6sze ugyanis nem lop£s. Egy6bk6nt is egy-egy
j£t6knak 6t-hat fele vSltozata van forgalomban. Mi azutSn
ezekb6l a v£ltozatokb6l hasznSljuk egyiket, mSsikat.
De ezek egyike sines megvSdve! (gy akSrki mSsolhatja
azokat!

Ferfihang: - Nos engedjSk meg, hogy osszefoglaljam,
amit hallottam. A c6gek felsz6h'tjSk a v^s^rl6kat, hogy ne
m£solj3k a programokat. Ugyanakkor 6k, a c6gek g^tl^s-
talanul megteszik ezt. Hogy ezek nem bejegyzett m3rk£k?
N6zze, uram, on, aki a Micromedi^t6l jott, on is tudja, hogy
p^ld^ul a Defender nevu j^kot, amely bejegyzen m^rka,
egy az egyben lekoppintotta az ACON. Igaz, m^s nevet
adott neki. Egyszeruen felh^bon't6, hogy egy c6g a semmi-
b6l csin^l p^nzt! A v^s^rl6 legfeljebb 5-10 fontot takarit
meg, de a c6gek milliokat!

(E t6mar6l m§g hosszan vitatkoztak a jelenlSvok, de ujabb
6rvek, gondolatok mSr nem nagyon meriiltek fol. M6g j6,
hogy r6lunk nem esett sz6!)

Ferfihang: - Szeretn6k az MSX-r6l besz^lni. Onok szerint

j6 6tlet-e az, hogy szabv^nyosltva legyen a szSmi't6g6p,
s tetszik-e onoknek az MSX szabv^ny?
J. Scofield: - AlapjSban v^ve nagyon j6 otletnek tartom
a szabv^nyt. KSpzeld el, hogy b^rmelyik j^tekot nyugodtan
megveheted, mert b^rmilyen g^ped van, lejStszhatod.
J6 lenne. M^sfel6l viszont a szSmft6g6pek fejlod^se m6g
korSntsem cillt meg. Az ut6bbi 6t 6vben hatalmas el6rel6p6s
tort^nt, de szerintem a kovetkezo 6t 6vben legal^bb ekkora
I6p6sek lesznek. S a szabvSnynak kozmegegyezesen kell

alapulnia. Ez a kdzmegegyezSs m6g messze van. Ami
magSt az MSX-et illeti, ez egy k6t-h£rom 6ves technol6gia
szabv^nyosft^sa, s 1-2 6v mulva kifejezetten elavult lesz.

EgyetSrtesz, Graham?
G. Cunningham: - Igen, magam is Igy gondolom. Egy
gyorsan fejlodo piacon csak olyan szabvSnyt lehet meg-
honosi'tani, ami a m£r el6rt technologiai szi'nvonalat tuk-
rozi, mint p^ld^ul az MSX gSpek. £pp ez^rt az az 6rzesem,
hogy ez nem fog sikert aratni. Pedig j6 lenne, ha a szakma
megegyezne a szabv^nyban. Nemcsak a szoftvereket ille-

t6en, hanem az osszes interface-t, vonalcsatlakoz^st s min-
dent bele^rtve. Azt azonban tudni kell, hogy a szabv^ny
h^ltatja a fejl6d6st! Ha p^ld^ul egy c<§g remek technikai
ujdons^got tal^l ki,

1

' '

'

elt6r a szabvanyt6l I

D. Freeman: - E;

elorel^p^st vagy vis

G. Cunningham:
mSr ez sz6ba kerult

a jap^nok hamaros;
eur6pai piacon. H<

tudom. De biztos,

csak a piackutatSsi
itt lesznek

!

Ferfihang: - Mi i

hasznosscig3r6l? A;
6rtelme!
J. Birk: - Nem 6r

abban, amit mond.
a kommunikcici6 fej

irciny, ami fel6 n6h<
t£rolni a g^ppel, cii

vele a kertgondoz&
v6lem6nyt, hogy e;

hat6konyabb£ teszi

nem is az ilyenfele
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Az MSX voltakeppen a Microsoft nevu szoftver-

haz talalmanya. Bejelentes6nek eve 1984.

K6szlt6inek c6lja egyfelol a mikroszamftogep-
felhasznalok r6gi gondjanak megoldasa, hogy
tudniillik ugyanazt a szoftvertermSket geptol,

geptipustol, gyartotol fiiggetlenul haszn^lhassa
bSrki. Masfelol persze nem elhanyagolhat6
szempontjuk volt a k6szitoknek a Microsoft
uzleti haszna.
Az MSX szabvany ugyanis kotelez6en eloirja

az e szabvanyt koveto g6peket gyartoknak, hogy
csak a Microsoft altal k6szitett BASIC-et
helyezhetik el a gep ROM-jaban.
TermSszetesen az alapszoftver mellett m6g egy
sor egyeb kotelezettsegiik van az MSX g§pet
gyartoknak. Alapveto, hogy a g§p csak a Z80-as

mikroprocesszorral keszulhet. A k6p- es a

hangprocesszor is egy bizonyos kotott tipus

lehet. Szabvanyos a memoriaterk6p is. EI6lr6s

szerinti a g6p valamennyi perifSria csatlakozta-

tasara beszerelt csatlakozoja. Ami nemcsak azt

jelenti, hogy mondjuk DIN vagy RCA csatlako-

z6nak kell-e lennie, hanem azt is, hogy a csat-

lakozo melyik lab£ra mit kell kotni. E sok meg-
kotottseggel egyiitt azert

az MSX-gy6rt6k rendelkez-
nek bizonyos szabadsaggal
is. Ha masban nem, a gep
fel6pit6seben, designjSban
mindenkeppen. A Microsoft
v6delmere (m£r ha egyal-
tal£n v^delemre szorul)
fdlt6tlenul meg kell mon-
dani, hogy az MSX BASIC-je
kivalo. Lenyegesen ero-
sebb, mint mondjuk
a Commodore 64-ese, grafi-

kaja sokkal tobbet tud,

s raadasul egy sor kozvet-
len rajzol6utasit£st tartal-

maz. Hanggeneratora pedig
legalabb a Commodore-eval
egyen6rt6ku.
Az MSX g6pek gyartasaban
Jap£n j£r elol, de nyugat- 88

europai ceg altal keszitett

valtozat is IStezik mar. Az |
MSX gSpekhez gyartott 6s

|
kaphato szoftverek legna-

gyobb r6sze egy6bk6nt sem
lemezen, sem nem kazettan
nem kaphato, hanem cart-

ridge-on. (Term6szetesen a

szabvany a cartridge csatla-

koztatassal, ir£ssal, olva-

sassal kapcsolatban is ,,in-

tSzkedik".) A BBC foruman
elhangzottakhoz MSX-
ugyben a magunk r6sz6r6l

csak annyit kivanunk meg-
jegyezni, hogy nem tudjuk,

vajon milyen sikerre szarmt-
hat 1985-ben egy olyan
szabvany, amely 8 bites

mikroprocesszorra 6pul? |g

ha p6ldSul ezek a g6pek beSpiilnek az oktatSsba. Az iskola

el6tt 3II6 kisgyerek, vagy akSr az iskoISs is rengeteget

tanulhat a g<§ptol. Persze j6 dolog, ha egy gyerek rejtvSnyt

fejt, olvas, de legalabb ilyen j6, ha a sz<§mlt6g6pt6l tanul.

Az igazi nagy dolog azonban az emlitett kommunik£ci6s

forradalom lesz. Az inform£ci6szerz6s, a repulo-, mozijegy-

rendetes, bankiigyeid otthonr6l int<§z<§se. Ma m<§g ezek

a dolgok gyerekcipoben j£rnak, az igazi felhasznSISs val6-

ban elsosorban a j£t6k, a hobby. De ugy gondolom, a sz£-

mlt6g6p nagy jovoje az 6let rendszerez6s6ben rejlik, nem
pedig olyan egyszeru dolgok int6z6s6ben, hogy foltSrcsSz

helyetted egy telefonszSmot.

G. Cunningham: - Szerintem a h^zi szSmi'tdgSpek hasz-

n£l6i j6l sz6rakoznak a gSpiikkel, s ez 6ppen el<§g. Lapunk,

a Personal Computer World is azoknak sz6l, akik a gSpekkel

jStszanak, s nem is Srdekel, hogy hasznos-e ez a sz^mukra

vagy sem. £pp el^g, ha j6l 6rzik magukat a geppel.

D. Freeman: - Sz6val nem is §rdekel?

G. Cunningham: - Csak \6\ sz6rakozzanak.

D. Freeman: - Jack, szerinted is a sz6rakozas6rt vagy

a hasznoss3guk6rt kellenek a g6pek?
J. Scofield: - Szerintem t<§nyleg hasznosak a gepek. Nem
akarom 6n Iesz6lni a sz6rakoz^st, a j£t<§kot. Hiszen ha m^s

nem is tortenik, de a jatekkal egyutt megtanulj^k az emberek

a g6pek haszn^ilatat. De hogy szem^lyes pSIdat hozzak:

6n az elmult Svekben sokat 6s sokf^le m6don haszn^ltam

a h^zi szamit6g6pemet. Munk^imban is tudtam haszn^lni.

K^szp^nz^tutal^sra, h^zi kolts<§gvet<§sre, egy ujs^gcikk-

dosszi6 vezet6s6re. Nem beszSlve arr6l, hogy egy csom6
ir^somat k^szitettem el a gepen. Ezek m^giscsak hasznos

dolgok, nem?

BBCRADIO S COMPUTERPROGRAMMES



M£r egy kicsit kezdtunk elkeseredni ... Az 1984-es 6v nem
hozott nagy ujdonsagot a mikroszamitog&pek terulet6n, pon-
tosabban a Vailat6 rovatnak nem kedvezett. A sokf6le uj

tlpusu ge*p kozul egy sem ,.tort be" hozzank, a r6gieket pedig
- ugy tunt - nem drdemes elovenni. MAr-m^r azt hittuk.

a Vallato egy darabig munka n6lkul marad. De szerencsenkre
ve*gre jott ... /off: a PRIMO. A tavaszi sajtotajekoztaton

be/gSrtek - nem igazan hittunk benne, a ,J6I 6rtesuftek" m&r
szeptemberben jol ertesiilve ingattak a fejuket - h&t. ebbol
sem left semmi, pedig kozben a gyarto cGg a MIKROKEY
KFT csendben, majdnem titokban e/kezdte az elorendelesek
kielegitGset. £s meglepo gyorsasaggal az elmult h&rom ftdnap

alatt leszallitottak kozel 2000 darabot. Igy azutan bo/dog
orommel vettuk tudomasul, hogy van mit vallatni.

Gyari adatok:

Harom kivitelben, kul6nboz<5 mem6riamerettel gyartj^k a g6pet:

32 kbyte 16 100 Ft

48 kbyte 20 500 Ft

64 kbyte 23 900 Ft

Meret: 45x260x310 mm
Suly: 800 gramm (tapegyseg nelkiil)

Az alapg£phez normal kazett^s magnetofon es fekete-feh^r televi'zi6

csatlakoztathatti, egyeb penfericik meg nincsenek.

KlNRENDSZER
A vallat£son a gya>t6 ceg kepviselfii is reszt vettek. Term^szetesen
nem pontoztak. viszont nehcmy informScibval a vallatas szempontjait
befolycisoltSk. fgy v6gul is inkvizitoraink ugy dontottek, hogy a szo-
k^sos ki'nrendszert alkalmazzSk. egyetlen kivetel. hogy a periferiakat

nem pontozzuk. mivelhogy nines mit pontozni. Kiindul£snak az ink-

vizftorok is elfogadt^k a gyart6k altal megfogalmazott celokat: azt.

hogy a konstrukciti olcs6 legyen, szocialista gy^rtm^nyu alkatreszek-
b6l epuljon fel. es tartalmazza a jov6beli b<5vftes lehet<5seget.

1 . kin : ar - 4,1

Nagy orom. hogy egy magyar
gyartm^nyu gep a hazai meglehe-
t(5sen kusza arviszonyok kozott

ilyen magas osztalyzatot ert el.

Altal£nos velemeny az. hogy el-

fogadhat6 az £r, hcit persze jobb
lenne, ha meg olcs6bb lenne. de
ugy tunik. hogy hazai alkatresz-,

munkaerfi- es piaci viszonyok ko-
zott ez mar irre^lis. A g6p ezen
az £ron megv£s£rolhat6. c6gek-
nek. iskol^knak 6s megszallottak-

nak mege>i - de meg mindig nem az a gep. ami a hSztartasokban
tbmegesen elterjedhet. Az azonban mindenkeppen dicse>etes. hogy
megszuletett az els6 hazai sz£mft6g£p, ami a polcr6l vasSrolhatd.

szami'tastechnikai mellekiet- januar

teh^t nem kell el<5re f6l 6vre megrendelni, hanem I6nyegeben k6sz-
• p£nz£rt azonnal kaphatA Inkvizftoraink megjegyeztek. hogy a gep

a>Shoz k^pest a tSpegys^g* egy kisse drSga - 4600 forint.

Inkvizftoraink megegyeztek abban.
hogy a keperny<3kezel6s egyszeru.

\6 minGsegu - tudja azt, amit egy
ilyen kateg6ri£ju gepnek tudnia
kell. S<5t! NehSny olyan dolgot is.

amit kev6s m£s berendezes tud.
Feltetlen orom, hogy a g6p karak-
terkeszlete a magyar abc osszes
betujet tartalmazza, amit ma. 1 985-
ben meg a K6pujs£g sem tud.

K6ts6gtelen, hogy egyszeru^bb
menteget(5zni. mint uj karaktereket

definialni. Meg ket 6rdekess^g. amit kulfoldi gyartm^nyu szem6ly
sz^mi't6gepek sem tudnak altalaban : a fiiggflleges ir^s - ami koordi-
ncitarendszerek feliratan^l igen hasznos lehet. valamint az als6 in-
dexbe frhat6 barmilyen karakter, ami kemiai kepletek trasanal szinte
elengedhetetlen. Sz6rosebb szivu inkvizitoraink megjegyezt^k, hogy
ez mind igaz, de aze>t ma ma> a vilagszfnvonalat a.szfnes keperny6
jelenti! £s van egy-ket olyan funkci6, amit m^r kital^ltak. igaz, hogy
a Commodore sem tudja. de azert a PRIMO-nak illene (pi. DRAW,
FLASH*)! Hat. igen ...

3. kin : hang - 3,6

A gepben lev<5 egyetlen hanggener£tor #
van. akinek megfelel es ele-

gend6. m^sok viszont kevesnek tartjak. A programoz^s is ellent-
mond^sos. egyes inkvizi'toroknak egyszeru. m^sok bonyolultnak tart-

jak. Felt^tlen hi^nyoss^g viszont. hogy a hangenSt nem lehet szab3-
lyozni. A konstrukt6rok ela>ultak. hogy a hangot eredetileg ki akartak
hagyni a gepb6l. els6sorban az6rt kerult bele. hogy a billentyuzetet
tamogassa. jelezze a karakterek bevetetet. A magyar^zat elfogadhatb.
b£r ett(5l nines jobb hangja a gepnek.

BOGLAR GYULA:
..Ebben a kategdriaban
ez a legjobb BASIC I"

GELLE-RI PI:TER:
..Elag megbizhat6.

de neha a hajamat teptem,
mert a gep egyszerOen

nem hozott be programokat
meg a DEMO kazettardl semi"

AMTMANN ARPAD:
,.Birja a 72 6ras

kikapcaolaa netkuli uzemetl"



4. kin: kazettSs tardus - 3,9
Az osztalyzat nem rossz. kulono-
sen. ha azt is figyelembe vesszuk.

hogy hanyfele. mennyire kuldn-
bdz<5 kazettas magnetofonnal hasz-
naljak a gepeket. Altalaban inkvi-

zitoraink ugy tapasztalt^k, hogy
kenyes a magnetofonra, de ha
egyszer egy gepet egy magn6val

'osszeszoktattak, akkor ut2na ma'r

igen ritka a hiba. El<5ny6s 6s j6T

hasznalhat6 funkci6, hogy egyet-
len parancsra kimenti magneto-

fonra a k£perny6 tartalm'<at 6s hasznos. hogy beolvasas kozben hiba-
jelzest is ad. Ett<5l ugyan nem jobb a beolvasas, de legalabb lehet

tudni. hogy hoi van a hiba. Mar a b<5vi't6sekre gondolva a gep bizo-

nyos file-kezelesi* funkci6kat is k6pes ellcitni.

5. kin: g6pi k6du programoz^s* - 3,2
Nem valami fenyes osztalyzat, de
meg is van az oka. A g^pben nines

monitor*, a programozcis pedig
egy kiss6 nehezkes. Egyel(5re

hianyzik a megfelelo" dokumentS-
ci6 is ahhoz. hogy kenyelmesen
lehessen dolgozni vele. T3jekoz-

^tatasul a gya>t6k elmondtSk, hogy
,anuar v6g6re megjelenik a hard-

verkonyv*, el<5k£szuletben van a

szoftverterkep, assembler es diss-

assembler. Forth 6s Pascal prog-
ram is. Kiv^ncsian va'rjuk, kulonosen annak tudatciban. hogy a gep
mindossze ha>om h6napja letezik!

6. kin : megbizhatosag - 3,9
Altalaban megbizhatbnak tartottak inkvizi'toramk a gepet, kisebb hi-

bakt6l eltekintve. Amit tapasztaltak. az nem Sltalanos hiba. hanem
mindenutt m3s: az £ltal3nos iskolai nyaggat^s persze jobban meg-
viseli a berendez^seket. mint egy otthoni, kfm^letes kezeles. No de.

ezzel mi magunk is fgy vagyunk! Egyik inkvizitorunk - talan kisse

tulz6an ugy fogalmazott. hogy nines is benne semmi, ami elromol- .

hat! A gyart6k ezt ugy m6dositott£k. hogy iparunk mai viszonyai
mellett nines is olyan, ami nem romolhat eM Dics^retes viszont az.

hogy els6sorban informaci6szerz6s miatt a gyartb ceg a kezdeti id<5-

szakban nem javitja a k6szul6keket. hanem minden elromlottat ki-

cser^l. Ehhez azonban az a kenyelmetlens^g is hozzatartozik. hogy
- esetleg csak a t£pegyseg hibaja miatt - az egesz gepet kell vissza-
vinni. csomagol£ssal egyutt.

7. kin: billentyuzet - 3,7
Minden olyan kissz3mit6g6pn£l,

ahol nem professzionalis tipusu

billentyuzetet hasznalnak (pi. Com-
modore) ez az egyik legfontosabb
kerd6s. A konstrukt6rok szeretn£-

nek valamilyen olcs6 megoldast
talalm, eze>t igen sokat buv^sz-
kednek. vegul megszuletik a kla-

viatura. ami ugyan olcs6. talan

meg j6 is. de senkinek sem tetszik.

mert nem olyan. mint a profi gepe-
ke. A PRIMO - nyilvanvalban

anyagi okokb6l - nem^profi billentyuzettel k6szul. Ellent^tben azon-
ban a Sinclair gepekkel, nem is f6liae>intkez6s. amely mozg6 alkat-

reszeket tartalmaz. tehat el6bb-ut6bb biztosan elromlik. A PRIMO
kapacitfv 6rz6ke\6 billentyukj<el rendelkezik, ami sokak szerint a leg-

jobb. strapabfr6. klimaall6. j6 konstrukci6. A hibak tobbsege a hely-
telenul beallftott erz£kenysegb6l ad6dik. A gya>t6k mer^sei szerint

a bealh'tas k6\ v6ghelyzete a kovetkezfi: erz6ketlen bealh'tasnal egy
elefant sem tud rajta dolgozni. ellenkez<5 esetben viszont k6zr3tetel

nelkul. egyszeru ..szemmelveressel" is beindul a gep. magatbl.
A k6\ v6glet kozott viszont megtalalhat6 lenne a megfelel6, amit a

gya>ban be is tudnanak allftani. A kerd6sre, hogy akkor miert nem
£llftj£k be, rovid volt a valasz:
— Az6rt, mert az uzemben nem japcinok dolgoznak!
Mindezek ellene>e az £ltalanos velemSny az volt, hogy bar kezdetben
szinte mindenki idegenkedett tfile. tobben megkedveltek, kulonosen
mert megfelel6en nagy me^etuek a billentyuk.

8. kin: dokumentacio - 2,9
Valaki azt irta. nem is erdemes
beszelni r6la. 6s az osztalyzat egy-
ertelmuen tukrozi: lehet. hogy g6-
pet mar tudunk gyartani. de doku-
mentaci6t m6g biztosan nem. Sok-
minden nines benne, ezek egy r6-

szet szandekosan nem publikalt^k

a keszft<5k. m^s resze egyszeruen
kimaradt. Hianyzik a v6dett kulcs-

szavak jegyz^ke. a BASIC utaslt^s-

keszlet jegyzeke, raadasul, ami
benne van, azt is tobben frtak. fgy

stflusaban is ..valtozatos". A gephez kapott demonstraci6s kazetta

6rtelmes dolog. de \6 gepkonyv nelkul ez is kev6s. A g6phez tartoz6

dokumentaci6 helyzet^n ugyan nem javit, de feltetlenul hasznos lesz,

hogy beindulnak a PRIMO-fuzetek. amelyben a gy£rt6k valamennyi
titkukat fel fogjak tarni, s6\. masok otleteit is varjak es kozz^teszik.

BRANYI LASZL6:
..A Spectrum kicsivel dragibb,

de sokkal tdbbet tud.
Iskolanak viszont olesd!"

AMTMANN TAMAS:
..A gyartasra jobban
oda kell figyelni

!"

CZIFRA ZOLTAN:
Szinte semmi sem hianyzik

a BASIC-bSI,
ami egy komolyabb gepnek kell,

de nehany funkcio
- peldaul a hang -

programozasa lehetne egyszerObb!

OR. SZ&KELY JENO:
., .. aitalanos iskolasok 5 perc alatt
mGkodOkepes programot irtak,

futtattak rajta.
lenyegeben segltseg nelkul!"

KIN LASZLO

:

fdleg a kuis6 megjelenessel
nem lopja magat kifejezetten

az ember szivebel"

GARAOI JANOS.
..A hetkoznapi emberek szamara
egy kicsit bdvebb es 6rthet6bb

lelrasra lenne szukseg !"
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DRAW (ejtsd: dr6) : grafikai funkci6k ellatasSnak megk6nnvit6s6re szolg£l6
BASIC utasitas

editalas: utasitasok , ( atszerkeszt6se". torl6se. kiegesz(t6se. m6dosit5sa
file-kezel6s: logikailag osszetartozb adatok halmazSnak kezel6se a szamlt6g6p
altal

FLASH (ejtsd: fles): karakterek. feliratok villogtatasara szolgalb utasftas
gepi k6d: a gep sajat ..nyelve". a BASIC utasltasokat el6szor erre fordltja le.

csak azutan tudja vegrehajtani
hanggenerator : a gep programozhat6 ..hangkepzG szerve"
hardver: a gep mflszaki-fizikai ..teste"

MERGE (ejtsd: mordzs): olyan utasitas amelynek segftsegevel uj programokat
tudunk beolvasni a regi kitorlese nelkul
monitor: az az 0zemm6d. amelyben gepi k6du programokat lehet bevinni
a gepbe es azokat ellenorizni

periferia: a gephez csatlakoztathat6 megjelenitfi. tarol6 es adatbeviteli eszkozok
RENUMBER (ejtsd: nnamber): automatikus ujrasorsz£mozas
szintaxis: a programirasra vonatkozb formai szabSlyok osszessege
szoftver: mmdaz. ami a gepbe ,.beleirhat6"
tapegyseg: a halozati feszultseget a berendezes szuksegleteinek megfelelo
mertekure es tfpusura 3talakit6 berendezes

9. kin: edit«il<§s* - 4,0
Er<5sen megoszlottak a v^lemenyek ebben a temaban. A gep nem
rendelkezik teljes k6perny<5n va!6 javi'tcisi Iehet6s£ggel (full-screen

editor), igy n^hcinyan eleve gyeng6nek tartj£k, akik ehhez szoktak

hozza\ Mcisok viszont a meglevo" soronk6nti javitasi Iehet<5s6get egy-
szerunek. konnyen kezelhet6nek tartj^k. Beiraskor a g6p nem v£gez
szintaktikai* elemz^st, igy a hibak futtatas soran jonnek el<5. akkor

viszont - hiba esetSn - a g£p automatikusan EDITOR uzemm6dba
kapcsol. kifrva a hib^s sort. Egyontetu v£lem£ny volt, hogy hianyzik a

RENUMBER* <§s a MERGE*.

ogramnyelve - 4,1

Van. aki a vilag legjobbjanak tart-

ja! Van. aki gyeng^bbnek. de ab-

ban szinte mindenki egyete>tett.

hogy j6l szervezett. j6l fel6pitett

nyelv. amelyb6l szinte semmi sem
hianyzik. ami nelkulozhetetlen len-

ne. Szamunkra is 6szinte orom.
hogy magyar konstrukci6r6l. ma-
gyar tervez^su BASIC-r<5l ilyet

i m
— irhatunk.

11. kin: tanulhaU.
Igen \6 osztalyzat. ami azt jelenti. hogy a g6p konnyen elsajatfthat6.

egyszeruen kezelhetfi. Valaki ugy fogalmazott. hogy n^hany 6ra alatt

m&g a szakember is megtanulhatja

!

12. kin: emberkozelseg - 4,0
Bcir az osztalyzat nem rossz. ugy
erezzuk. hogy ennel jobb is lehet-

ne. Ebben a kinban altalaban azt

igyekszunk osztalyozni, hogy a g6p
mennyire kinalja a Iehet<5s6geket.

a k^nyelmes megval6sitasi m6d-
szereket. A PR IMO tartalmaz ilyen

ehet6s6geket, azonban ezek nagy
esze m6g nines publikalva. a fel-

hasznal6nak kell rajonni. Valla-

tasunkon is 6rte meglepet^s a

konstrukt<5roket: egyik inkvizito-

runk bemutatta, hogy a g6p rovidi'tett m6don is elfogadja a BASIC
kulcsszavakat. csak tudni kell. hogy mit gSpeljenek be. A konstruk-

t(5rok nem tudtak.

1 kin : szubjektfv v6lem6ny - 4,0
Az osztalyzat sok magyarazatot nem kfvan. inkabb csak azt 6rdemes
megemlfteni. hogy a n^gyesre az ember hajlamos azt gondolni.
hogy nem otos. tehcit rossz. N6ha eszunkbe kell hogy jusson az is.

hogy nem ha>mas ...

Eddig tartott a Valuta's, ami ezutdn kovetkezik, az mkdbb a szere"ny-

telen jdslat mufaja'ba tartozik. Szerkesztds&gunk nem kiva'n rekla'mot

csina'lni. neta'n dontdb/rdke'nt szerepelni a Spectrum 6s a Commodore-
hivdk vita'ja'ban. S6t! Most azonban mdgis ugy Erezzuk. hogy a PR/MO
megjelene'se tobbet jelent anna'l, hogy rndg. egy szAmitdgepiipus
kaphatd az orsza'gban. Tobbet jelent — ha nem lenne annyira semmit-
mondd a kife/eze's, akkor ugy fogalmazna'nk: m6rf6ldk6. Igy inkAbb
azt mondjuk: va/aminek a kezdete lehet, itthon elnyerheti azt a szere-

pet. amit a Commodore vagy a Spectrum kapott a fejlett orsza'gokban.

Megvan a lehetds^ge arra, hogy tomegesen elterjedve egy szem&yi-
sza'mitdg^p-kuitura alapjait jelentse, hogy mar ne azon vtatkoz-
zunk. hogy honnan 6s hogyan szerzunk gdpet, hanem azon, hogy
mire is lehet haszna'lnil £s ez mindenkSppen nagy Iep6s.
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PROP-MEMDISZK-16 memoriadiszk program

''sttrtoRiA pJszt

Az, aki rendszeresen dolgozik PROPER-16
szem6lyi sz6mlt6g6pen. val6szmu. hogy
gyakran hasznal kulonbozG alkalmazoi 6s

fejleszt6si programokat. Leveleit, jelent6seit

feltehetoen a TEXT-MAN vagy az S-TEXT
szovegfeldolgoz6 programokkal; adatfel-

dolgozasait, statisztikait a PROP- BASE
vagy a RELAX programcsomagok segrts6g6-

vel k6sziti.

Lehets6ges az is. hogy az adatgyujt6s. adat-

feldolgozas, ugyvitelg6pesft6s kul6nboz6'te-

ruleteit seg(t6 alkalrrfaz6i programcsomago-
kat (DATCOL, PERDATIN, RAKUR-2000
stb.) is hasznalja.

Az. aki szfvesebben k6szfti. mint varasolja a

programokat. bizonyara a kedvenc program-

nyelv6hez k6szult fordft6programot (PAS-

CAL. FORTRAN. C. COBOL stb.) hasz-

nalja.

Adatfeldo!goz6 programjainak megirasahoz

segits6gul hfvja az F08/16 file-kezelo"

programcsomagot.
E programok - rem6ljuk - hasznos segfts6get

nyujtanak minden felhasznal6 munkajahoz.

Val6szmu azonban, hogy sokakban fel-

merult a k6rd6s, vajon ezek a programok

nem mukodhetn6nek-e gyorsabban is?

Erre gondolt az SZKI is akkor. amikor kifej-

lesztette a PROP-MEMDISZK-16 memoria-

diszk programot.

AltalAnos JELLEMZOK

A PROP-MEMDISZK-16 segits6g6vel min-

den olyan (vasarolt vagy sajat fejleszt6su)

program - amely intenziven hasznal diszket -

igen nagy m6rt6kben MEGGYORSfTHATO
A PROGRAM MEGVALTOZTATASA
N&LKUL

!

A program a PROPER-16 szemelyi szamit6-

g6p taranak (RAM: irhat6-olvashat6 tar)

egy r6sz6t (amelynek a nagysaga megvalaszt-

hato) elkulonfti. 6s kozli az oper6ci6s rend-

szerrel. hogy ezt a tarteruletet a tovabbiakban

,.diszkk6nt" kell kezelni. Ezt kdvet6en az

operScios rendszer minden - a kijelolt meg-
hajtdira kuldott - diszk be-, ill. kimeneti

muveletet az elkulonftett tarban fogja v6gre-

hajtani.

Ezzel egyes programok futasa 15-20-

©

szor gyorsabb is lehet! Amennyiben
peldaul egy 2000 ugyfel adatait tartalmaz6

adatallomanyt az ugyfelek cfme szerint

sorbarendezunk valamilyen adatbaziskezel<5

programmal. akkor ennek elv6gz6s6hez. ha

adatainkat hajle"kony magneslemezen tarol-

juk. kb. 3 6rara, ha merev lemezen. akkor 1

6rara van szuks6g.

Ha azonban a PROP-MEMDISZK-16 prog-

rammal egy megfelelo" m6retu mem6ria-

diszket hozunk letre. 6s az ugyf6lallomanyt a

feldolgozas kezdet6n erre a ..diszkre" masol-

juk. a sorbarendez6s ideje

kevesebb mint 20 perc!

FELHASZNALASI LEHETOSfcGEK

1. Adatfeldolgozas
Adatfeldolgozo programunkat (pi. PERDA-
TIN. PROP-BASE), valamint a feldolgozni

kfvant adatfile(ok)-at a definialt mem6ria-

diszkre masoljuk (pi. COPY rendszerparancs-

csal).

Futtatjuk a kivant feldolgozast.

Futtatas utan a megvaltozott adatfile(ok)-at

visszatesszuk eredeti helyukre.

2. Szovegfeldolgozas
Szovegfeldolgozb programunkat (pi. TEXT-
MAN, S-TEXT) a szovegfile-okkal egyutt a

l6trehozott mem6riadiszkre masoljuk.

Elv6gezzuk a szovegfile(ok)-ban a kfvant

m6dositasokat.

M6dosftasaink vegeztevel a megvaltozott

szovegfile(ok)-at visszam6soljuk eredeti he-

lyukre.

3. Programfejlesztes
A szovegszerkesztG programot (pi. EDLIN.

TEXT-MAN), a fordftoprogramot (pi. PAS-
CAL-16). valamint a fejlesztendo" progra-

munkat is a mem6riadiszkre masoljuk.

A teljes programfejleszt6si folyamatot ezek

utan a mem6riadiszken v6gezzuk el a meg-
szokott raforditasi idfi tort resze alatt.

Ha debugger-programot is masolunk a

..diszkre". a program beloves6t is v6gezhetjuk

a memdriadiszken.
Munkank befejezt6vel (vagy a biztonsag

kedv66rt kozben is id<5nk6nt) a meg<5rz6sre

6rdemes file(ok) -at visszamasoljuk eredeti

helyukre.

A DISZTRIBUCIOS LEMEZ
TARTALMA
A felhasznal6nak szalKtott (disztribuci6s)

lemez k6t file-t tartalmaz:

MEMDISK.EXE - Futtathat6 MEMDISZK-16
program.

RAM2DISK.COM - Bels6 felhasznalasu file.

FIGYELMEZTETES!
Mivel a MEMDISZK-16 program hasznalja

mindket file-t. a k6t file-nak mindig azonos

lemezen kell lennie

!

ELOKtSZULET A MEMDISZK-16
HASZNALATAHOZ
Masoljuk a MEMDISK.EXE 6s a RAM2DISK.
COM file-t arra a lemezre. amelyet a tovab-

biakban rendszerlemeznek kfvanunk hasz-

nalni. Ez a lemez mindenk6ppen tartalmaz-

zon PROPOS-16 V.3.0 operaci6s rendszert.

Ha PROPER-1 6/W konfiguraci6nk van,

masoljuk a file-okat a merevlemezre.

MEMORIADISZK LfTTREHOZASA
£S MEGSZUNTETfcSE

P6ldak6nt hozzunk I6tre egy 160 kilobyte

m6retu mem6riadiszket.

1. Helyezzuk be a programot. 6s az oper6ci6s

rendszert tartalmaz6 lemezunket az A: meg-
hajttiba. 6s a CTRL, ALT 6s DEL billentyuk

egyideju lenyomasaval hfvjuk be a rend-

szert.

Ha a MEMDISK.EXE program a merevleme-

zen van, gy<5z6djunk meg arr6l. hogy az A:

meghajt6ban nincsen rendszerlemez. majd

ezutan hfvjuk a rendszert. fgy biztosithatjuk

azt. hogy a memoriadiszk-programot tartal-

maz6 lemez lesz a felt6telezett meghajt6-

ban.

2. G6peljuk be memdisk (vagy MEMDISK),
6s nyomjuk meg az ENTER billentyuj.

3. A k6perny6n az abran Iathat6 szoveg je-

lenik meg. A szoveg ismerteti a MEMDISZK-
16 program kezel6s6nek legfontosabb sza-

balyait. taj6koztatasul megadja a PROPER-
16-hoz csatolt RAM m6ret6t kilobyte-ban,

6s megk6rdezi, hogy kfvanjuk-e folytatni a

mem6riadiszk l6trehozas3t, ill. megszunte-

t6set.

SZAMITASIECHNIKAI MELLEKIET - JAN U A R



Felvilagosltast ad:

Sci-L
Vev6szolgalat
1011 Budapest
Iskola utca 10.

Telefonszam: 260-000
Telexszam : 22-4590

D I S Z K LETREHOZASA - TORLESE

PARAMETERKENT A MEMOR I AD I SZ K MERETET KELL MEGAONI KILOBYTE-BAN.

minima! is meret : 10 K
maximal** meret : 50 K-val k.sebb a gep osszes RAM memor j aj ana 1 , de

a 640 K-t nem haladhatja meg.
0 meret

: a memor i ad i szk megszun te tese t okozza.

A PROGRAM HIVASAK0R A MEMDISK.EXE ES A RAM2DISK.COM FI LE-OKAT , VALAMINT APR0P0S-16 V.3.0 RENDSZERT A FELTETELEZETT MEGHAJTON KELL ELHEL.YEZNI 1 1

A PROGRAM LEHETSEGES HIVASAI

3, MEMDI SK<CR>
MEMDISK 0<CR>
MEMDISK <size><CR>

(help -formatum)
(diszk megszun te tese

)

<<size> meretu diszk de-f i n i a) asa>

Csatolt RAM memor i a : 256 kilobyte

K I VANJA FOLYTATNI < I ,N) f{

A memor iadi szk kivant merete < 0 vagy 10K - 206K > ? 160

A KIVANT FUNKCIO A KGVETKEZO RENDSZERHI UAS (CTRL/ALT/DEL) UTAN ERVEN> ESULES ERVENYBEN MARAD A LEMEZROL TORTENO TOVABBI RENDSZERHIVASOK UTAN IS.

F 1 GYELMEZTETES : Rendszer h i vas utan a memor iadiszk
elveszt. az osszes be i r t adatot 1 A modos.tott file-okat .donkent
mentse el "valodi" lemezre!

160 kilobyte-os mem6riadiszk letrehozasanak folyamata kepernydn megjelemtve

Mivel most folytatni kivanjuk, gepeljunk l-t

vagy i-t.

4. A program megkerdezi a kivant mem6ria-
diszk meretet kilobyte-ban. Itt zartfjelben
megadja az elfogadhato" minimalis es maxi-
ma's meretet. A 0 begepelese nem 0 meretu
diszk definialSsat, hanem a mem6riadiszk
megszunteteset jelenti.

5. Most gepeljunk be 160-at. 6s nyomjuk
meg az ENTER billentyut. A program futasa
megkezd<5dik. majd nehany mSsodperc mul-
va taj6koztat6 szoveg jelenik meg a program
sikeres Iefutasar6l.

6. A tajekoztat6 szovegb6l kitunik, hogy a
letrehozott membriadiszk csak a kovefkez6
rendszerhfv3st6l kezdve all majd rendolke-
zesre. Hfvjunk most rendszert a CTRL. ALT
es DEL billentyuk egyideju lenyom£saval.
Vegyuk figyelembe az 1. pontban lefrtakat.

7. A 160 kilobyte-os mem6riadiszk rendelke-
zesre all. A program az els<5 - eddig meg nem
hasznalt - betut osztja ki a mem6riadiszk-
meghajt6 jelzesere. Ha pi. a PROPER-16
konfigur3ci6nk egy vagy ket floppy egysegb<5l
(A: es B:). valamint egy merevlemezes meg-
hajt6b6l (C:) all, akkor a mem6riadiszkunk
a D: meghajt6n helyezkedik el. Az ezt ko-
vet<5 rendszerhivasok soran automatikusan
letrejon a 160 kilobyte-os mem6riadiszk
(amennyiben betartjuk az 1. pontban lefrta-

kat >. mindaddig, amfg a MEMDISK ujb6li

S7AMITASTECMNIKAI MEUEKIET- JANUAR

hi'vasaval meg nem szuntetjuk vagy at nem
definialjuk azt.

FIG YEL M EZTETtS !

Rendszerhfvas utart a mem6riadiszk ujb6l
l<§trejon, tehat elveszti az osszes. el6z6leg
befrt adatot! Azt se felejtsuk el. hogy a
mem6nadiszkre frt adatok vegs6 soron a
RAM-tarban helyezkednek el. ezert ajanlatos
munka kozben a meg<5rizni kfvant file-okat
id<5nk6nt a fizikai diszkre menteni!

Felhfvjuk a figyelmet arra. hogy mind a
mem6riadiszkre val6 m^sol^s. mind a me-
m6riadiszkr6l val6 mentes folyamatat meg-
gyorsfthatjuk, ha celszeru batch file-okat
(BAT kiterjesztSs) hozunk I6tre erre a celra.
Ez ugyan bizonyos idcVaTordftassal ja>. de
az esetek nagy reszeben megeri a faradsS-
got!

Most szuntessuk meg a memoriadiszket.
Ehhez nem kell mast tenni. mint megismetelni
az el<5bb lefrt muveletsorozatot. csak most
mem6riadiszk meretkent 0-t kell bebillen-
tyuzni.

Rendelkezesre all a MEMDISK-program un.
,.rovid" hfvasa is. Ekkor a program nevenek
begepelese utan (sz6kozzel elvalasztva) be-
g^peljuk a kfv^nt mem6riadiszk meretet.
A program ekkor azonnal lefut. es nem jele-
nfti meg a tajekoztat6 szoveget.
Defimaljunk most egy 120 kilobyte-os me-
mtiriadiszket. Hasznaljuk a ..rovid" hfv£st:

Gepeljuk be: memdisk 120 (vagy MEMDISK
120) A sort az ENTER billentyu megnyoma-
saVal z£rjuk le. A program azonnal lefut.

majd megjelemti a sikeres futSst jelz6 szo-
veget.

A PROGRAM HfVASA

AMEMDISZK-16 program a kovetkez<5 ha-
rom m6dszer valamelyike"vel hfvhat6:

MEMDISK
,.segft6" m6d. A program taj6koztat6 uzene-
teket jelenit meg a keperny6n.

MEMDISK (meret)

A program kilobyte-ban megadott meretu
memoriadiszket definial. Ha ma> letezett

mem6riadiszk. akkor ujra definialja azt az uj

merettel.

MEMDISK 0

A program az 6rv6nyes memoriadiszket meg-
szunteti. Ha nem volt ervenyes mem6ria-
diszk. a program nem csin^l semmit.

A memdriadiszk me>etenek megadasa sor^n
a kovetkez6 korlatozast kell figyelembe
venni:

minimalis m6ret: 10 kilobyte

maxim^lis meret: 50 kilobyte-tal kisebb a g£p
teljes RAM tarkapacitasanSI. de a 640 kilo -

byte-ot nem haladhatja meg.

A program hivasakor a feltetelezett meghajt6-
ban olyan lemeznek kell lennie. amely tartal-

mazza a

• PROPOS-16 V. 3.0 operacibs rendszert

• MEMDISK.EXE programfile-t

• RAM2DISK.COM bels<5 felhasznalasu file-t.

Ez a lemez lehet merevlemez (Winchester) is.

A klv£nt funkci6 a program futtat^sat kovet6
els6 rendszerhfvas utan ervenyesul 6s 6rv6ny-
ben marad a tov^bbi rendszerhivasok ut^n is

mindaddig. amfg a

• rendszert ugyanarrtil a Iemezr6l hfvjuk.
amellyel a programot futtattuk. vagy

• ujra nem hfvjuk a MEMDISK-programot.

HARDVER-,
ILL. SZOFTVER-K0RNYEZET

A MEMDISK-16 program hasznalatahoz a

kovetkez6 konfigur5ci6 szuks^ges:

• PROPER-16 szeme"lyi sz^mft6g^p

• 256 kbyte RAM (512 kbyte ajanlott)

• PROPOS-16 V. 3.0 operSci6s rendszer.



Megszakftva g6pt kddu sorozatunkat. egy kifejezetten haladdknak
szdld fra'st kozliink k£t rdszletben. (A ma'sodik r6szt a februSr v6gi
BIT-LET Sorvezeidjeben olvashatja'k.)

uebegopontos Aritmetika a Spectrumon I

Nagyon sokan. akik - b£r ismenk szamft6gepuk g<§pi nyelvet - sok-
szor aze>t nem ezen a nyelven frjak meg programjaikat, mert fgy
ugyan I6nyegesen gyorsabb lenne. de szuks^guk van pi. a lebeg<5-
pontos muveletekre. vagy mas. mar megi'rt 6s a ROM-ban Iev6 rutmra;
azonban ezeket vagy ezek hasznSlatSt nem ismerik. Ehhez szeretn^nk
most segftsSget adni, e!s<5sorban a Spectrum-felhasznal6k szamara.

kovetkezflkben szerepl<5 szamok. ha erre kulon utalas nines, tfzes
szamrendszerben 6rtend<5k. A tizenhatos szamrendszerre a szSm
utan frt H betu utal. vagy a „hexa" megjegyzSs. EI6sz6r is nezzuk
meg a gep szamabrazol^sat

!

Minden szamot 5 byte-on Sbrcizol a g6p. A ..kis eg^szeket". azaz
azokat. amelyek abszolut ert6k£t 2 byte-on lehet tarolni

(ez-65535^n^65535-6t jelent) a kovetkez6k<§ppen abrazolja:
• els6byte: 00H (ez jelzi. hogy ..kis eg6szr6l" van sz6)
• masodik byte: FFH, ha a szam negatfv

00H. ha a szcim pozitfv vagy nulla

• harmadik es negyedik byte: maga a szam. ha a masodik byte
00H volt

a szam +10000H, ha a masodik byte FFH volt
• otodik byte: 00H
fgy termSszetesen csak kis r6sz6t tudjuk a kfvant tartomanynak abra-
zolni. A tobbi szamot a kovetkezo" ..normal alakra" fogjuk hozni:
x = +m.2e. ahol
e az exponens (eg<§sz szam. 6rt6ke -1 27-t6l 1 27-ig terjedhet)
m a mantissza (tortszam. erteke legalabb 0.5 es kisebb 1-nel)
Ezzel mar azt is behataroltuk. hogy a legnagyobb. m6g abrazol-
hat6 szam az 1 .701 41 1 8.1038 . a legkisebb abszolut e>teku pedig
2,9387359. 1

0~ 39 (term^szetesen a nullat nem szamftva). A gSpben
persze mindent kettes szamrendszerben abr^zolunk. fgy a mantisz-
szar6l tudjuk. hogy ..kettedes tortben" a kovetkez<3k6ppen kezdSdik:
0.1 Az eg6szr6sz biztosan nulla. eze>t csak a tortrSszt fogjuk
lelrni. Mivel ennek els6 sz^mjegye biztosan 1. erre a helyre pedig
az el<5jelbit fog kerulni: 1 - negativ sz^mnal, 0 - pozitivnal.
M6g egy apr6 valtoztatas: aze>t. hogy az exponens helye>e mindig
pozitfv szam keruljon. 128-cal nagyobb szamot fogunk frni.

Az abrazolas a kovetkezfl lesz:

• elso byte: e + 1 28
• masodik byte: el<5jel 6s a mantissza tortr6sz6nek els<5 byte-ja
• harmadik otodik byte: a mantissza tdrtresz^nek masodik-

negyedik byte-jai.

Igy peldaul a tlzes szamrendszerbeli 1/10 a kovetkez6keppen abrazol-
hat6: 1/10 = + 4/5.2~ 3

. azaz 5-byte-osan:

1 . byte 2. byte 3. byte 4. byte 5. byte

0111 1101 0100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1101

-3 + 128 ^ mantissza. a fentiek szerint
el6jelbit

Lathat6, hogy az utols6 bitnel kerekftunk. Ha kerekft^s el<5tt 0.FF
FF FF FFH mantisszat kapunk, 6s ezt a kerekft6s miatt novelni kellene.
term<§szetesen az uj mantissza 0.80000000H lesz. es az exponenst
megnoveljuk 1-gyel. Ezek utan lathatb\ hogy a fent emlftett leg-
nagyobb szam FF 7F FF FF FFH. a legkisebb abszolut <§rt6ku pedig
01 00 00 00 00H alaku lesz (pozitfvnak feltetelezve).
Ez ut6bbi eljarast BASIC formaban a kovetkez<5k6ppen lehet elkep-
zelni. (Persze ezt csak elvileg lehet Igy csinalni. mivel az eljaras teny-
leges v6ghezvitel6hez nagyobb sz£mSbrazolasi pontossag szuks^ges.
mint az eljaras vegeredm^nye. Ez pedig. mivel 6ppen a BASIC szam-
£brazol3s3t akarjuk modellezni. nem teljesul):

(B(1 ) . . . B(5) lesz az X 5 byte-os alakja. ha X nem ..kis eg£sz")

IB LET X1«ABS X
20 LET E=l+INT <LN Xl/LN 2>
30 LET M=X1/'2"E: LET A*M
40 FOR 1=2 TO 5
50 LET B < I >• 1 NT <256»A)
60 LET h=256*A-B< I

)

70 NEXT I

80 IF A<.5 THEN GOTO 140
90 IF B&X23S THEN LET B(5>=BC5) + 1: GOTO 140
100 LET B'5)»0J IF B(4)<255 THEN LET B(4)=B<4>+1: GOTO 140
110 LET 6<4> = 0: IF BOX255 THEN LET B 1 3 >=B <3 ) + 1 : GOTO 140
120 LET B*3>=0: IF B<2><255 THEN LET B(2)=B(2) + l: GOTO 140
130 LET &.2;=I28: LET E=E+1
140 IF B<2)<128 ANC- X<0 THEN LET B < 2 >=B < 2 > + 1 28
150 IF B(2>>127 AND X>0 THEN LET B (2 )=B<2 ) - 128
160 LET B< 1 >=£ 128

Val6szfnu, hogy ezek utan m6g kevesebben merik v^llalni. hogy irjanak
olyan rutint. amely az eddigiekben ismertetett m6don abr^zolt sza-
mok kozott barmely alapmuveletet elv^gzi. Szerencse're erre nines is

szuksdg, mivel ezek a g^pben a ROM-ban meg vannak frva; csup^n
a haszn^latukat szuks^ges ismerni. Miel6tt r^t^rn6nk. meg kell ismer-
kednunk az aritmetika szempontjab6l legfontosabb mem6riaterulet-

0
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tel. a kalkulatorstackkel. Ez a STKBOT es STKEND nevu rendszer-
valtoz6k Sltal kijelolt terulet. Ezen a teruleten tciroljuk azokat a sz^-
mokat, amelyekkel a muveletet akarjuk vSgeztetni. e"s itt] kapjuk meg
az eredm^nyt is. Muveletet v^gezni mindig az utols6k6nt befrt (ket-
valtoz6s muveletn^l az utols6 kett<5) szammal lehet. Ezt (vagy eze-
ket) a muvelet elvegz^se soran a stackb<5l a g6p torli. 6s a helyere
frja a muvelet eredm6ny6t
Eddig kizarblag szamokr6l beszeltunk. L^tni fogjuk azonban, hogy
(6ppugy. mint BASIC-ben) vannak olyan muveletek. amelyeknek
eredme"nye vagy kiindulasi 6rt6ke string. Mivel az egys6gesfte"s 6rde-
keben ezeket is a stackben kell ta>olni, ezeknek a cime't. illetve a hosz-
sz^t fogjuk tarolni 5 byte-on:
• elso byte: definialatlan

• masodik. harmadik byte: a string hely^nek kezd<5cfme;
• negyedik, otodik byte: a string hossza.
Azt. hogy a stackben lev<3 adat szamot hata>oz-e meg vagy stringet,

mmdenkor nekunk kell szamon tartani. A stacken kfvul van m6*g egy
mem6riatartomany. a ,,kalkulatormem6ria", amely szamok, illetve

reszeredme"nyek tarolas£ra szolg^l. Ez 6 db 5 byte-os e'rte'ket tud
tarolni. hasonlban, mint egy zsebkalkul^tor mem6riaja. Ezek szamo-
z^sa 0-t6l 5-ig terjed.

Nezzuk meg. hogy hogyan Iehets6ges a paramdtercsere ! Ez negy
ir^nyban torte"nhet:

1. Regiszterekbol a kalkulatorstackbe
Ehhez a kovetkez6 ROM-rutinokat kell meghivni:
CALL 2AB6H az AEDCB regiszterekben Iev6 5 byte-os szamot frja a

stackbe
CALL 2D2BH a BC-ben Iev6 2 byte-os eg6sz szamot frja a stackbe
CALL 2D28H az akkuban Iev6 1 byte-os eg6sz szamot frja a stackbe
E ket ut6bbi rutin a beiras el6tt 5 byte-ossa alakftja 3t a szamot. 6*s csok
utana frja be.

2. Kalkulatorstackbol a regiszterekbe
CALL 2BF1 H a stackbol az AEDCB regiszterekbe

CALL 2DA2H a stackbol a BC regiszterekbe

CALL 2DD5H a stackb6l"az akkuba.
Az e!s<5 rutin semmilyen atalakft£st nem vegez a szamon. A masodik 6s
harmadik (ha a stackben I6v6 sz^m nem eg6sz) el6bb a legkozelebbi
ege"szre kerekft. majd veszi a szSm abszolut 6rt6k6t. Ha az fgy kapott
szam betolthet6 a megfelel6 regiszterekbe, akkor a carry flag 0 lesz.

es a zero flag az eredeti szam el<5jelbitje"nek ellentettjet tartalmazza.
Amennyiben a szam nem tolthet6 be, a carry flag 1 lesz. A stackbol
a szamot mindenk^ppen torlik a rutinok.

3. Kalkulatorstackbol BASIC-be
Ha nem a BC regiszter e'rte'ke't akarjuk fuggvenyert6"kk6nt visszaadni
a BASIC-nek. akkor a g6pi k6du programot nem RET utasitassal kell

befejezni. hanem a kovetkez<5 utasft^sokkal:

POP IY (barmilyen mas POP is j6)

LD IY, 5C3AH
JP 2D37H
4. BASIC-bol a kalkulatorstackbe
Erre egyszeru. kozvetlen lehetoseget nem ad az interpreter. Eze>t a ko-
vetkez<5 eljarast kovethetjuk:

Kozvetlenul a gepi k6du program meghfvasanak helye utan frjunk

a programba egy kett6spontot (utasft^selvalasztas), majd egy
PRINT utasitasban vessz6vel elvalasztva soroljuk fel azokat a kifejeze'-

seket. amelyeknek 6rt6k6t majd egyenk^nt at akarjuk venni. Egy-egy
ilyen kifejez£s e"rte"ke a kovetkez<5 rutin egy-egy meghfvasara kerul be
a kalkulatorstackbe:

LD IY. 5C3AH
LD HL. (5C5DH)

C1.LD A.(HL)
CP 2CH
JR Z.C2
CP F5H

C2. INC HL
JR NZ.C1
LD (5C5DH).HL
CALL 24FBH

Arra mindenk^ppen ugyelnunk kell. hogy a hfvasok sz3ma ds a felsorolt

kifejeze'sek szama egyezzen meg, mert kulonben komoly hib^k tbrte*n-

hetnek. Az emlftett PRINT utasft^snak az el6bbieken kfvul semmilyen
hat^sa sem lesz. csup^n az a szerepe. hogy tetsz6leges szamu 6s tfpusu
kifejez6st tartalmazhasson. A kifejeze'sek ki6rt6kel6se sor^n fell6p<5

hih^kat ugyanugy jelzi a g6p. mintha BASIC-ben maradtunk volna.

Hal&sz PSter
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Nagy csal6d£ssal nyugtaztuk koll6gaimmal
Angyalosi Laszl6 cikk6t a londoni PCW-
show-r6l. ami a t<5le megszokott- a szem6lyi
sz£mftcistechmkat Iesajnal6 hangnemen kfvul

- targyi t6ved6seket is tartalmaz.

Angyalosi Laszl6 az Otlet 1984. oktbber
11 -i szamaban kifejti, hogy a legnagyobb
eur6pai piac egyik legrangosabb seregszem-
I6je sz6ma>a semmi ujat nem tudott nyujtani,

6s csak v6rszeg6ny otletekkel pr6b£lt6k meg-
ingatni abban a meggy6z(5d6s6ben. hogy ez
az egesz szamitastechnika nem 6r egy fabat-

k£t sem. vagy ahogyan kor^bban frta:

,,homebukk". Tal^n ha fiatalabb koraban
tobbet jatszhatott volna ezekkel az 6cska
jatekokkal ...

Sajnalom, hogy nem tal6lkoztunk az alatt a

h6rom nap alatt. amit magam a show-n tol-

tottem; szfvesen megmutattam volna leg-

al£bb a magyar jat6kprogramokat ...

Mindj£rt a bevezet<5 gondolatok helyesbit6sre

szorulnak, ugyanis sem a parizsi, sem a han-
noveri v6sa> nem kifejezetten sz6mftastech-
nikai v6sa>, hanem. amint azt a lap kovetkezfl

oldal6n talalhat6 cikk bevezet6j6b<5l meg-
tudhatjuk, a SICOB peldaul: Nemzetkozi
Szarmtastechnikai, Tavkozlesi, Iroda-
gepesitesi 6s Automatizalasi Vasa>. Ami
azokat a gondolatokat illeti, hogy egy-egy
ilyen show a feje tetejere all a gyerekekt6l,
ez nem karos mell6kterm6ke az ilyen be-
mutat6knak. hanem eppen az egyik leg-

nagyobb haszna. Nevezetesen. hogy a gye-
rekek igen fiatal korukban eppen a jat6kokon
keresztul hozz6szoknak a g6pekhez. Mire
keres£k6pes koruak lesznek. epp a szerz<5

szerint e ..hasznos 6s haszontalan" id<5tblt6s

r6v6n nem lesz m£r sz6mukra idegen ez a

technika, 6s konnyen be6pftik majd 6letukbe.

ahol mar mind tobben haszn3lj6k 6sszeru
szuks6gszerus6gb6l a szamftastechnikat. Ok
nem elszenvedik majd ezeket a g6peket. 6s a

veluk valo" banast. hanem megtanulj^k. Ugy

is lehetne mondani. hogy pi. az eg6sz londoni
show els<5sorban 6rtuk van. Neh6z volt ezt

nem 6szrevenni a kiallftason, ahol 6ppen az
uzleti bemutat6t valasztottak le a hobbirtil.

ami a f6szerepl6 volt. A szerz<5 elrettentfi

p6ldak6nt emlft egy hazai kicMftSst, ahol a

diakok 6s az oktat6k osszevesztek a g6peken.
En sokkal Iid6rcesebb eml6kk6nt tartom
nyilvan azokat a bemutat6kat, amelyek kon-
ganak az uress6gt6l. 6s ahol n6hany komor
arcu szakmabelin kfvul, akik a beavatottakra
jellemzo" komolysaggal 6s szakkifejez6s-

gyujtem6nnyel veszik korul magukat, egy
arva civakodti, zajong6. joysticket ropogtato*

gyerek sines, aki az apjat odavonszolna egy-
egy standhoz. hogy ..apu ezt vedd meg ne-
kem" - amint ezt surun lehetett tapasztalni

Londonban.
Ezek utan a ,,Mi ujs6g Londonban?" kerd6s-
re. ha talan kev6sb6 6lm6nyszeruen is. hadd
probSljam meg egy-k6t konkr6tummal meg-
c6folm ezt az apatikus ..semmit". EI6szor is

a szem6lyiszamft6g6p-piac latvanyos meg-
torpan6sat ez a show semmik6ppen sem
bizonyitotta, csak azt. hogy a verseny 6s a
kfnalat nagyobb. Talan ehhez kev6sb6 va-
gyunk hozz£szokva. Ebben a kateg6riaban a

c6gek nem felt6tlenul nagyobb mem6riaju
6s gyorsabb g6pekkel jelentkeznek. ezen a

szakteruleten sajnos id<5nk6nt ki kell cserelni

a j6l bevalt. altalanosan hasznalhat6nak hitt

m6g nagyobb, m6g gyorsabb, m6g szebb
tfpusu szlogeneket. P6lda erre 6ppen a

Commodore c6g, amelynek hatalmas stand-
j6n a C 16, a 232 6s a +4 fantazianevu uj

g6pek voltak a szt£rok. A C 16 mem6ria-
kapacitasa 1 6 K. a 232-6 pedig 32 K. szem-
ben a C 64 64 K-javal. Az el<5bbin egy6bkent
magyar fejleszt6su sakkprogram is futott.

amit minden vasarlo" a g6p6vel egyutt kap
majd. Ezt a programot 6 h6t alatt fejlesztette

egy magyar csapat. Ugyanfgy a BBC stand-
jan is nagy hangsulyt kapott az Electron, ami
a BBC g6pnek a kisoccse. 6s I6nyegesen ol-

cs6bb. mint az els<5 g6p. A kisebb 6s egy-
szerubb g6pek kifejleszt6senek oka 6ppen a

kisp6nzu potencialis vasarl6k mind sz6lesebb
kor6nek megnyer6se. amitfil a gyart6k a pil-

lanatny ;kg kb. egyenletes utemu eladasok
helyett egy ujabb nagy fellendul6st rem6lnek.
Emlit6sre 6rdemesek az uj Amstrad 6s Me-
motech g6pek, az el6bbi 6ppen az olcs6
csaladi szami't6g6pek kateg6riaj6ba tarto-

zik. 6s hatalmas propagandaja volt. Nagy
tumultus volt term6szetesen a Sinclair-

standon, ahol ism6t kiderult. hogy a c6g
m6g mindig nem tudja korrektul kiel6gi'teni

a QL irant mutatkoz6 6nasi 6rdekl6d6st.

A QL-en fut6 4 gy^rilag sz6lli'tott programot
is 6rdemes lett volna megn6zni, ugyanis na-
gyon konkr6t 6s 6rtelmes felhasznalasat

mutatt^k a g6peknek a nem jat6k terulet6n.

frdekes volt p6ld^ul a szem6lyiszami't6g6p-
piacot varhat6an k6t tdborra oszto" MSX rend-
szeru g6pek e!6fut£ra, az els6 angol MSX g6p.
Volt itt azonkfvul szamos uj perif6ria is. pi.

3.3.5 6s az 5 1/4 collos floppy drive-ok e
Sinclairekhez. klaviaturak. kottafrd 6s zene-
szerkeszt6 program, oktat6program minden
mufajban. vagy az egyik szt6rnak szamft6
Koala pad. Ennek a sz3mit6g6pes palat^bla-

nak a segits6g6vel szabad kezzel is konnyen
lehet rajzolni, pi. a C 64-en 6s a rajzolb-

program betolt6s6vel sem kell bajl6dni. a leg-

ujabb verzi6 ugyanis cartridge-on van. fgy

csak be kell dugni a g6pbe. ^n ugyan nem
mern6m leirni. hogy itt volt a vilagmegvalt6
otlet (ilyen ugy is csak a mes6kben 6s egyes
cikkekben I6tezik). meg kev6sb6 azt. hogy
nem volt semmi. de hogy sok j6 otlet volt,

az biztos. Kar. hogy amit Angyalosi L^szl6

vallvereget6snek szant a t6manak es kiemelt.

az sem pontos. mivel pi. eg6r nemhogy nem
minden szamitog6pre. hanem gyakorlatilag

csak a koztudottan nem hobby kateg6ri6ju

Apple-re I6tezik. a help funkci6k pedig mar
j6 ideje I6teznek komolyabb g6peken.
Sajnos m6g kev6sb6 vall 6les szemre a szoft-

verr6l adott besz6mol6. Ami a szerz6 hon-
fiui buszkes6g ig6ny6t illeti, ezen a shown
1 3 uj magyar j£t6kprogramot mutattak be.

Azt hiszem, legalabb annyival tartozunk a

t6nyszerus6gnek, hogy ezek neveit 6s kiad6it

felsoroljuk: Catastrophy. Stareggs (Mirror-

soft), Boiler House. White Viper. Interwiev

(Front Runner), S.O.S. Terrorist (Virgin).

Eureka (Domark). Chinese Juggler (Ocean).
Birdmother (Thorn EMI). Gundog (Hill Mac
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Gibbon). Chess Choise (Commodore), See-

saw. Traffic (Quicksilva). Ugy gondolom,
hogy az a t6ny. hogy ebben a mez6nyben
1 3 magyar j£t6kprogram 6llt helyt. 6s jelentfis

r6szuk nagyon \6 fogadtat£st kapott. ha nem
is buszkes6get, de a szinvonalasan elv6gzett

munka \6\es6 nyugt6zas6t induk£lta abban a

keves sz^mu magyar latogat6ban. aki vette a

fa>ads3got, 6s alaposan koruln6zett. Ezeknek

a j^tekoknak csak az el<5legeib<5l befoly6 de-

viza kb. 140 000 font, nem sz6m(tva a r6geb-

ben piacon levo" j£t6kok ut£n j£r6 royaltykat,

itt nem elhanyagolhat6 nepgazdas^gi ha-

szonr6l is sz6 van. Amennyiben a szerzfl fel-

keresett volna bennunket utazSsa el6tt. eze-

ket az inform6ci6kat sztvesen megadtuk
volna. 6s akkor nem kellett volna csupSn
monstre cic£t keresve bolyongani, hanem fel-

fedezhette volna. hogy nem egy magyar
jat6kprogram tobb geptfpuson is futott (a

Chinese Juggler 3 gepen: C 64. Spectrum,

BBC). Szerepeltek meg a korabbi fejlesz-

t6su j3t6kok is, mint pi. a Save Me Brave

Knight. Spatial Billiard. Photony. melyek a

Commodore programaj6nlatciban voltak meg-
tal£lhat(5k. Ki6llftottak m6g ezen tulmen6en

\6 n6hany olyan programot is. melyek attract

megb(z3sb6l vegeztuk egyik g6pr<5l a m£sik-

ra. pi. a Mirrorsoft-standon a Count With
Oliver. Jelen volt egy6bk6nt C6za> is. v3s6-

rolhat6 volt nemcsak a Mirrorsoft standj6n,

de pi. a WHSMITH-standon is. Bemutattak
a macska eredeti figur6ja kor6 tervezett uj

tfpusu kaland gyerekj£t6kot is. valamint a>u-

sitott£k a macska sz6ros m3s6t. Erdekes ta-

pasztalat volt a magyar j6t6kokat j£tsz6 gye-

rekekkel elbesz6lgetni, hiszen <5k a legszigo-

rubb kritikusok, mivel 6ri6si v£laszt6kbol v6-

logathatnak. A j3t6kszoftverben megfigyel-

het<5 volt n6h3ny Erdekes uj trend is. ezek
kozul n6h6nyat emlften6k:

Tanuls£gos volt tanulm£nyozni azt a standot,

amely az 6ppen aktucilis heti sl6gerlista els<3

20 helyezettjet kulon is kiailftotta 6s 6rusf-

totta. Ebb<3l a mintab6l is kiderult. hogy a csak

..I6v6ld6z<5s 6s uldoz6s" j£t6kok kora lassan

Iej6rt. igen sok a sportrpogram p6ld3ul. Az
els6 10 kozott k6t tjzpr6b^z6. 6s egy teni-

szez<5program van. Ujdons6g volt a motor-

kerekpa>os versenyprogram. vagy az Atic Atac

mint6j6t kovetfi. nagyon sz6p kivitelu Sabre

Wulf. Mivel hasonl6 tfpusu programok az6ta

is jelentek meg. ez lassan uj ir6nyzatnak is

tekinthetfl. mivel a kaland- 6s akci6j6t6k

olyan kombin^ci6ja ez, amelyhez lemcsak
ugyess6g 6s reflex, hanem komoly logikai

k6szs6gek is kellenek. Megoldani csak ugy
lehet. ha vaJaki szisztematikusan felvesz egy
t6rk6pet, mert pi. az Atic Atac a pinc6t<5l a

padlcisig 5 kulonbozo" szinten. mintegy 200
szob^ban j^tsz6dik. TanulsSgos az amerikai

j6tekok standja. ahol 6rz6kelhet<5 volt, hogy
b6r az amerikai j£t6kprogramok hagyomci-

nyosabbak t6mav£laszt£sukban. kidolgozci-

suk mn<5s6g6t tekintve legalabb annyivail

ja>nak az angol piac el6tt. mint amennyivel

ez ut6bbi a tobbi eur6pai orsz£g el6tt. A Blue

Max programban p6ld6ul. melyben egy kis

repul6vel kell repulni. bomb£zni, menekulni.

leallni stb. a magass^g 6szlel6s6t a g6ppel

p£rhuzamosan a foldon halad6 6rny6k nagy-

s^ga segfti. mindez C 64-en. Ujdons£g volt,

hogy jelen voltak a jap^nok is a j£t6k- 6s

oktat6szoftverben. azt hiszem. 6rdemes oda-

figyelni arra a pillanatra. amikor bekapcsol6d-

nak komolyan ebbe a piacba. talSn 6ppen
az MSX r6v6n. amit 6k dolgoztak ki. V6ge-

zetul amit egy „szakujsag(ronak" azt hiszem.

mindenk6ppen erdemes lett volna 6szre-

venni. az a rengeteg fo!y6irat. magazin, uj-

s£g. konyv. melyek kozul a jelent<5sebbeknek

sajat standjuk volt. Azt hiszem pi., a Personal

Computer World kulonkiadasa legalabb ugy

m6rc6ul kellene szolg£ljon egy sz^mitas-

technikai rovat szerkeszt<5j6nek. mint a vil6g-

szinvonalu jat6kok tomege a magyar j6tek-

programok szerzfiinek. Ut6bbiak megm6ret-

tek 6s helyt^lltak Londonban.
Az6rt tartottam fontosnak e n6h£ny kieg6szi-

t6st a cikkhez. mert m6g nagyon sok \6

magyar otletet 6s szfnvonalas programot

szeretn6nk I6tni az ilyen ki6llfta'sokon. Nem
szeretn6nk. ha az ilyen unott 6s sz6 szerint

semmitmond6 cikkek hat^s^ra elmenne a

Ieend6 szerz6k kedve. hiszen a repul6jegyek

6r3t is meg kell valahogy keresni. Ugy tudom.

egyel6re a PCW-ben kozolt magyar sz6mit^s-

technikai cikkek ut£n j^r6 jogdfj ezt nem
fedezi.

Kiss DonZt, NOVOTRADE RT.

szoftverstudi6 vez.

Engedtessek meg a szerzonek. hogy n4h^ny
sorban reagdljon az a'ltala nagyrabecsult Kiss

Dona't reaga'lisa'ra.

Hogy lesajna'ld hangnemben irok-e a szeme'lyi

sza'mfta'stechnika'rdh ezt ta!6n dontse el maga
az olvasd. Alighanem 6rthet6. hogy ma'sok

a szempontjai a sza'mfta'stechnika'rdl ird

ujsa'gfrdnak s az ebbdl eld szakembernek.

Persze. hogy nem lehetnek azonosak a szem-
pont/aink, hiszen 6n gyakran csepulom. meg-
k6rddjelezem azokat a doigokat. amelynek
termele'se'bdl. elada'sa'bdl a Kiss Dona't Altai

k6pviselt ceg el.

Hasonl6k6ppen mSsfele szemszogbol n6ztuk

a kt6lllt£st Londonban is. Mdst kerestunk.

mdsra figyeltunk. Ezzel egyutt k£r, hogy nem
tatelkoztunk, men valdban seg(ts£getjelentett

volna sz£momra az eligazoda'sban Kiss DonM
szakmai tudAsa. Elore kell bocs&tanom. hogy
nem keresek ments6geket azokban a t6m6k-

ban. amelyekben Kiss DonMnak igaza van.

Igy elsdsorban megkdvetem a Novotrade-

et. s minden magyar szoftverk£szft6i hogy
nem sikerult megtudnom: a tobb sz£z bemuta-
tott szoftverben igenis voltak magyar szoft-

verek. Nem tudtam, mert erre sem a kiAHitdsi

prospektus. sem a ki^lli'tdk. sem a hazai 6rde-

keltek. maga a Novotrade sem hivt£k fol

a figyelmemet. Ezzel egyutt tudnom kellett

volna. s hogy nem tudtam, hiba volt. K6-
szonom Kiss Dona't pontos. utdlagos t£/6koz-

tatSsat az olvasdk nev&ben is.

Ami a tobbi te'vede'semet illeti. nos nem tu-

dom. hogy t6ved£sek-e. Foleg nem tudom,

hogy helyre kell-e igaz/tanom magam az

eg£sz kia'f/ttcissal kapcsolatos benyomAsokkal
kapcsolatban. A velemSnyem mindattdl. amit

Kiss Dona't leirt, nem vAltozott meg. Nem
vagyok meggydzvef S nem hiszem, hogy
lesajn^lom a szemelyt sza'm/ta'stechnfka't.

amikor tovAbbra is fonntartom korAbbi v£le-

m6nyemet. hogy ez a business megtorpant,

s uj trendeket, uj irdnyzatokat keresve ures

k&zzel t6rtem haza Londonbdl.

Kdszonom tehM Kiss Dona't eszreve'tefeit. ku-

lonosen t4rgyi tenybeli ta'jekoztata'sa't. sz/ve-

sen kozreadta szerkesztdsdgunk t'ra'sa'nak

azokat a r£szeit is, amelyek indifferensek

ugyan, de megiscsak mforma'cidkat tartalmaz-

nak. De kdrjuk. s k6rem magam is, hogy a jo

-

vdben tobb toleranciAval o/vassa v6leme-

nyemet, velemcnyunket, s ne k&rddjelezze meg
folt&tlenul a nem az 6 a'lla'spontja't tukrozo Ira's

szerzdj^nek jog£l ma'sfe'le gondolkoddsra.

Egyszdval szemtelje egy kicsit tobb jdmdu-
lattal es empa'tia'val tev6kenys6gunket. S ve-

gye tudomAsuf egyszer 4s mindenkorra. hogy
lapszerkesztd 4s programforgalmazd" szem-
pontjai sohasem lesznek azonosak. mint

ahogy a sza'mltdge'p-felhaszna'16 6s -eladd

kdzt is 411and6 4rdekellent6t feszul.

Angyalosi Laszlo

sonemade. Cat
' tha^ have had
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INVERZ KtP A ZX81-EN
Tobb oivasonk kerdezte mar to/iink, hogy a ZX81-en
szoftver vagy hardver uton el66IHthat6-e inverz k6p.
Posta rovatunkban mdr egyszer meglrtuk, hogy puszta'n
szoftver uton ez nem megy. Tovabbi olvasoi levelek nyo-
masdra ve'gul is megkertuk r4gi baratainkat az ELKON GM
tagjait, hogy segitsenek kdzze'tenni a Iehets6ges megoldast.
/me:
A ZX81-es szamit6ge>be ugy az ,, inverz ke>", mind a
videokimenet viszonylag egyszeruen be£pithetd. A kdt
a>amk^r az itt mellekelt kapcsolasi rajz alapjan keszi'theto
el ugy, hogy az a ZX81-ben legyen elhelyezheto.
Az ,, inverz kep"a>amkore bekot^sekor a modulator beme-
netet megszakitjuk (a huzalt kiforrasztjuk), es az igy ad6d6
k6t pont koz6 keriil az Sramkor. A megfeleld ke> £s fekete-
feher viszony a ha>om potenciometer allit^s^val szaba-
lyozhato.
A vide6kimenet aramkorenek bemenete lehet az inverz
k6p" aramkorevel azonos, de lehet annak kimenete is.

Ez utobbi esetben inverz videojelet kapunk. Termeszetesen
kapcsolo beepites^vel a szamunkra megfeleld allapot
tetszes szerint egyszeruen eloallithato. A videokimenet
kivezetesere egy erre a celra megfeleld aljzat be^pitese is

sziikseges. ELKON GM
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AJANLA
A Primo szamit6g6p szamos - eddig m6g nem ismertetett - tulaj-

donsaggal rendelkezik. Ezek kbzul az alabbiakban egy olyan lehetfl-

s6ggel foglalkozunk r6szletesen, amely minden bizonnyal sok Primo-
felhasznal6 erdekl<5d6s6re tarthat szamot.

Aki mar kiprbbalta a Primot. tapasztalhatta. hogy a keperny6n a
normal karaktereken tul alahuzott. invertalt 6s nyujtott - dupla sz6les-
s6gu - karakterek is megjelenfthettfk. Lehetseges meg als6, ill fels6

indexbe frni, sot a Primo m6g arra is k6pes, hogy a karakterek az
6ramutat6 jarasaval ellentetes iranyban 90°-kal elforgatva jelenjenek
meg. Uj jeleket is l6trehozhatunk ugy. hogy tobb karaktert egymasra
frunk. (PI. az es a / egymasra irasaval megjelemtheto" a ^ karak-
ter.) A Primo az els<5 olyan hazai szemelyi szam(t6gep, amely k6pes a

magyar nyelv valamennyi 6kezetes kisbetujenek 6s az 6kezetes nagy-
betuk egy r6sz6nek megjelem't6s6re.

A felsorolt szamos Iehet6segen tul a Pnmo-k6perny6 kezeldse azt is

megengedi. hogy a felhasznalo uj. a g6p altal m6g ismeretlen karak-
tereket hozzon letre, melyek definialasuk utan a szabvanyos jelekhez
hasonl6an alkalmazhat6k. Mivel 128 kulonf6le karakter definialasara

van m6d. igy pi. megoldhatti. hogy a Primo a m6g hianyz6 6kezetes
nagybetuket. cirill betus szovegeket vagy gorog betuket alkalmaz6
kepleteket. esetleg valamely jat6kprogramban szuks6ges kulonleges
figurakat jelemtsen meg. Annak 6rdek6ben. hogy e Iehet<5s6get ki-

hasznalhassuk, vizsgaljuk meg reszletesebben, hogy is jelenik meg
egy karakter a szamft6gephez kapcsolt tv k6perny<5j6n.

A Primo keperny6je 256x192 pontb6l all6 negyzethalb. A 49 152
pont barmelyike a tobbit(5l fuggetlenul vilagosra. ill. sdtetre valtoz-
tathatb. A pontol$b6l osszeallftott kep megjelenlt6s6t a Primo meg-
felelS aramkorei v^gzik. A pontraszter megjelenft6s6n tul a hardver
semmilyen segfts^get nem nyujt a mukodteto" program szamara.
Nines karakter — RAM, nines hagyomanyos karaktergenerator —
ROM. A kepernyfin megjeleno" karaktereket a mukodteto program
pontonk6nt rajzolja be a negyzethal6ba. Ez a megoldas ugyan jelen-

t<5sen megnoveli a kepernyfikezelfi program feladatait. de Iehet6v6
teszi a Primo kepernyo" aramkoreinek egyszerusfteset, valamint a be-
vezetfiben mar emlftett szamos kulonleges Iehet<5s6g egyszeru meg-
val6sitasat.

A Primo normal m6retu karakterei vfzszintesen 5. fuggfilegesen 8
pont kiterjed^suek. Az 5x8 pont egy 6x12 pontbbl all6 mez<5ben
helyezkedik el. igy egyid6ben 16 sorban. soronkent 42 karakter
jelenithet6 meg. A karakter a rendelkez6sre all6 mez6ben az 1. abran
Iathat6 m6don helyezkedik el.

Mint Iathat6. a karakter jobb oldalan elhelyezked6 6. oszlop uresen
all. ez biztositja a szomsz^dos karakterek elvalasztasat. Az 1. es 10-
12. sorok az egymas alatt. ill. folott all6 karakterek kozti ures teruletet

lelk^pezik. Amikor a k6perny6kezel6 program egy karaktert a kep-
erny6re rajzol. kikeresi a Primo ROM-jaban elhelyezked6 karakter-
generator teruletr<5l a megfelel6 karakter pontmintazatat. Ez egy ka-
rakterenkdnt 8 byte-os terulet. amely meghatarozza. hogy mely pon-
tokat kell kigyujtani. ill. eloltani annak 6rdek6ben, hogy a kepernyfin
a kivant betu. szam vagy irasjel megjelenjen.

A pontmintazat minden byte-ja a karakter egy sorat hatarozza meg.
Mint emlitettuk. egy karaktermez6 6 pont szeles 6s 12 pont magas.
Egy sor meghatarozasahoz a byte 6 bitje szukseges tehat. Az 1. osz-
lopot a 6-os bit. a 2. oszlopot az 5 6s bit. mfg az 5. oszlopot az 1 -es
bit jelkSpezi. (A byte bal szels6 bitje a 7-es. jobb sz6ls<5 bitje a 0-as
sorszamu.) A megmaradt k6t bit - 7-es 6s 0-as - specialis celokat
szolgal.

Ha az 1. sort meghatarozb byte 7-es bitj6ben 1 all. a karakter un.
sullyesztett betu. Myen pi. az y vagy a j. Az ilyen karaktereket a kep-
erny6kezel6 program a 6x12 pontb6l all6 mez6ben nem a 2. sortbl.

hanem a 4. sortol kezdve jelenfti meg. Ennek megfelel6en a karakter '

Iegals6 sora a mez6 11. soraba kerul. Ezzel a megoldassal e!6rtuk.
,

hogy egy nyomtatott vagy irott szoveghez hasonl6an a sullyesztett
/

karakterek egyes r6szei az frasvonal ala nyulva jelenhetnek meg. de f

ezek a karakterek nem ig6nyelnek 8 byte-nal hosszabb pontmintaza-
tot. A karakter tovabbi sorait meghataroz6 byte-ok 7-es bitj6nek

erteke kozombos.

A 7-es bithez hasonldan a 0-as bitet is specialisan 6rtelmezi a ke*p-

erny6kezel6 program. Ezzel a bittel jelezzuk a program szamara. hogy
kirajzolta mar a karakter Iegals6 sorat. nem kell ujabb sort meghatarozo
byte-ot kiolvasni a karaktergenerator teruletrol. Ez a megoldas -
amely Iehet<5v6 tette a k6perny(5keze!6 program egyszerusfteset - azt

r
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a tovabbi el<5nyt is nyujtja. hogy 8 pontnal magasabb karaktereketjs

alkalmazhatunk. (gy pi. tobb soron atnyul6 integraljel is megjel^'.-

het6. Ez ugy oldhat6 meg. hogy a karakter nyolcadik sorat reprezen-

ta!6 byte O-as bitjebe is 0-at frunk. (gy a program nem fejezi be a

karakter megjelem'teset. hanem tovabbi sorokat rajzol mmdaddig.

ami'g a karakter veget jelenftfi bitben 1 -et nem talal. Ezzel a meg-

oldassal elve azonban a specialis karakter k6djat kovet<5 k6dot - k6-

dokat-elveszitjuk. hiszen az azok megjelemtesehez szukseges pont-

mintazatot tarolo 8 byte-os mez6t - mezGket - a specialis karakter

pontmintazata reszenek tekinti a k6perny6kezel6 program.

A karaktergenerator szervez^se lehetGve teszi, hogy kit egymas melle

frt jet 6sszefugg<5 alakzatot alkosson. Ez annak koszonhetG. hogy mfg

a pontmmtazat 6 pont szeles. maga a karakter tipikusan csak a bal

szels<5 5 pontot foglalja el. Ha ebben a 6. oszlopban is van a karak-

ternek ertekes pontja. nem leven mar elvataszt6 mez6, a szomszedos

karakterek egybefolynak. Az el6z<5ekben lefrtak figyelembe vetelevel

vizsgaljuk meg pi. az A betu kepet megad6 8 by'e-os karakter-

generator-mez6 felepfteset es az egyes byte-ok decimalis erteket

(2. abra).

A karaktergenerator- mez6 felepitSsenek megismerese utan vizsgal-

juk meg. hogyan lehetseges az ujonnan definialt karakterek alkal-

mazasa. Ezt vegs6 soron az teszi Iehet6ve. hogy a keperny6kezel6

program a 128-255 decimalis k6du karakterek pontmmtazatat meg-

hataroz6 karaktergenerator-mez6 kezdoclmet a RAM taro!6teruleten

<5rzi. (gy e mez<5 kezd<5dme szabadon valtoztathat6. Ha az ismertetett

szabalyok figyelembe vetelevel pi. a BASIC programteruleten letre-

hozunk egy. az uj karakterek pontmintazatM tartalmaz6 karakter-

generator terulet. es a RAM megfelel<5 cimere - 16459-16460 -

elhetyezzuk ezen terulet kezd6cimet, akkor a keperny6kezelS program

a 128-255 k6du karakterek kepet err<5l a helyr6l fogja megjelemtes-

kor kiolvasni. Most, hogy megismertuk a karaktergeneralast, alkalmaz-

zuk tudasunkat a gyakorlatban ! Defmialjunk egy karaktert. amely egy

lovat s rajta egy lovast abrazoM A pontmintazat tervezesekor hamar

belathatjuk, hogy kieleg(t6 abrat csak 6 pontnal szelesebb. 8 pontnal

magasabb alakzat eset^n kaphatunk. A korabbiakban mar lathattuk.

hoqy a Primo felhasznal6ja ezt a problemat konnyen megszuntetneti

Nem egy karaktert kell tehat definialm. hanem kett6t melyek kozul

az eqyik az abra bal. mfg a masik a jobb felet abrazolja. 6s m.ndket

karakternek a szokasos 8 pontnal magasabbnak kell lenn.e. A kituzott

c6U megvalos(t6 egy lehetseges alakzat pi. a 12x10 pontbol alio.

3. abran lathat6 megoldas lehet.

Az abranak megfe!el<5 karaktergenerator-mez<5 decimalis k6djai

a kdvetkez6k:

i

bal oldal

0. 0. 2. 2. 62. 94. 30. 20. 36. 35

jobb oldal

0. 32. 68. 108. 126. 120. 120.

20. 36. 35

Az abra bal oldalat jelkepezo" karakter kbdjanak valasszuk a 128-as

k6dot Mivel a definialt abra 8 pontnal magasabb. ez azt eredmenyezi.

hogy a definfci6val a 129-es k6dot is elfoglaltuk. fgy az abra jobb

oldalat a 130-as kod kepviselheti. amely termeszetesen a 131-es

k6dot foglalja meg el. Ezek utan ateljesabrat Iefr6 karaktergenerStor-

mez<5 a kovetkezG:

0 0. 2. 2. 62. 94. 30. 20. 36. 35. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 32. 68. 1 08. 1 26

.

120. 120. 20. 36. 35

(A 11-16. pozfci6ban all6 6 db 0 a 129-es k6du karakterterulet fel

nem hasznalt 6 byte-nyi resze. E byte-ok megadasa azert szukseges.

hogy a keperny<5kezel6 program a 130-as k6du karakter elejet meg-

talalhassa. vagyis minden karakterktidhoz 8 byte-nyi teruletet kell

definialni m6g akkor is. ha azt tenylegesen nem is hasznaljuk ki.

Ez alol csak az utols6kent definialt karakter kivetel. amelynek nem

3. abra

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 1 1 0 0 0

0 1 0 1 0 1

1

0 0

• 1 • 0 0 1 0 0

0 1 1 1 1 1 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 0 1

hasznalt sorait jelkepez6 byte-ok definialasa termeszetesen nem

kotelez6.)

Az elkeszltett abra programbeli definialasat 6s alkalmazasat szemlel-

teti az al^bbi egyszeru bemutat6 program:

100
no.

• Lover s»ny
ft i v-a

Tiszai Tamas *84.1

• Tare ito

240

260
270
JBO

300
310
320
330
340
350
360
370

DIN KX(12) i C-VARPTRtKXiO) >

' 128-129 *s 130-131 kod d*fnu
POKE C, O, O, 2, 2, 62, 94, 30, 20, 36, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0

POKE C+ 16, 0,32, 68, 108, 126, 120, 120,20,36, 35

F-UK! 16459, C-256*INHC/256) , INKC/256
DIM LOV.(5) 'Lovak pozicioj*
FOR C-0 TO 5 : L0*/.CC)»3 : NEXT C

,

PRINT CHR»< 12)CHRtf2)CHRt<4)" ^over^eny
PRINT *4,41,"C" t PRINT *7,41,"E" t PRINT »10,41

FOR C-35 TO 160 : SET (248, C) > NEXT C

FOR C-l TO 3 I PRINT *2*C+ 1 , 0, C j CHR* < 1 28)CHR» ( 130)

F O»<E 16443, PEEKt 16443 MND1 27 • NMI t i I o*

i RANDOM : PRINT CHR*<6> »Elotorl»B
FOR C-0 TO 500 s NEXT C
(30SUB 360 : GOSUB 360 I BEEP 50,400
'Lovak mozgatas*
VV.=RND(5> : IF V>1=0 THEN 270

PRINT t2*VX*ntjOJUVX) ,CHR«<3)" "CHR%(21 > CHR* i. 1 28 > CHRt < 1 30

)

BEEP 50+10*VX,3 •Mozgas hang.ja

LOX C V7. ) =L07. ( V7. ) 1 Y.

IF LOX<Vt><>39 THEN 270 ' Tovabb !
,

PRINT %14,B, "Gyozott a"V7.". pal yan futo lo!"

FOR C-0 TO 2000 i NEXT C : PRINT CHR*<22>;

POKE 16443, PEEK < 16443)* 128 : OUT 0, PEEK f 16443)

GOTO 170 »Kov»tk«o futam inditasa
BEEP 50,30 I FOR C>

END ' Lover s#ny

•'CHP«il8)CHRt(20)
"L"

NEXT C

» NMI n.*h*t !

=0 TO 100 : NEXT C : RETURN

A program 120-as soraban al!6 DIM utasitassal I^J^
majd a defm.alt karakterek, pontmmtazatat. A CM Voitoz6 a karak

tergenerator-mezo kezdficimet tarolja.

Ha az u. karakterek pontmmtazatat taro!6 karaktergenerator-mez6t

Sy^lt^o^vTtoz6ban - je.en esetben az K% vektorbar
I
- he-

Ct el. akkor a program helyes mukodes^nek^rdekeben,

biztos.-

tam keil hogy a tomb kezdoamenek meghatarozasat vegz«5 VAnrTn

fuqr 'ny alkalmazasa utan a programban korabban m6g nem hasz-

nalt .lar valtoz6 mar ne szerepeljen. Egy ilyen valtoz6 megjelen6se

uqya-.s azt eredmenyezi. hogy megvaltozik a tombvaltoz6k tarol6n

beluh kezd6cfme. tehat a keperny6kezel6 program nem kepes a

karaktergenerator-mez6t megtal^lni.

Ezt a problemat ugy szuntethetjuk meg. hogy a program elejen - mint

az 110-es sorban is IMhatb - egy fiktfv ertekadasban felsoroljuk a

programban alkalmazott valamennyi skalar valtoz6t. A karakter-

generator-mez6 feltoltese a 140-es sorban tortemk meg A 150-es

sorban Iev6 POKE utasitas all.'tja be a 128-255 k6du karakterek ka-

raktergenerator rendjenek kezd6dmet tartalmaz6 rendszerv^ltoz6t

a megfelel6 ertekre. (Ezzel egyidejuleg a Primo felhasznal6i kezi-

konyve 3 mellekleteben 128-151 k6dok alatt szereplfi karaktereket

a qep elfeleiti" mindaddig. amfg a RESET gombot meg nem nyom-

iuk Ekkor viszont az altalunk definialt karakterek szunnek meg a

program ujabb futtatasaig.) A program 220-as 6s 340-es soraban

^II6 utasftasok hatasanak ismertetesere egy kes6bbi cikkben terunk

vissza (Az emlitett sorok a programb6l akar el is hagyhatok )
Ha

v.szont szerepelnek a programban. akkor a RESET gomb .dfiszakosan

hatastalanna val.k. Ezert - most nem r6szletezett okokb6l - az egySrj-

kdnt vegtelen ciklusban fut6 programot a BRK gombbal csak akkor

szakftsuk meg. am.kor eppen befejez<5dott egy futam. (Ellenkez6

esetben a RESET gomb aktivizalasa nem tortemk meg.)

A mintaprogram megfele!6 reszeinek megertese utan barmely Primo-

felhasznalo sajat programjaban is eredmenyesen alkalmazhat ujon-

nan definialt karaktereket. melyek erdekesebbe. gazdagabbS tehet.k

elk^sz.tett programja.kat. Tisza, Tarn*?
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Kovetkezo szamunk februar 26-an jelenik meg, de addig is

minden heten az Otletben szamitastechnika

HARMADGEPNYERO
Aprd hibaigaztta's a harmadge'pnyerd harmadik feladata'nak megolda'sa'hoz:

A harmadgepnyer<5 harmadik feladata a hSrom macskas feladat volt. Ezek kozul a Iegels6nek a megoldSsSba hiba csuszott (rSadSsul

kett<5 is).

1 . A fels<5 sorban a m^sodik macska szfne helyesen - fekete

2. Az els6 mondat helyesen: nyilvan a feher macsk£kat a lehetSsegekhez kepest minel kes<5bb. a tarkSkat mmel e!6bb szeretnenk

eladni."

Ahogyan decemberben fgertuk, januSr 7-en harom erdekelt jelenleteben kisorsoltuk a harmadgepnyero" gyGzteset.

A szerencse es a Commodore 64 ezuttal GAL AKOS budapesti palySz6nak kedvezett. GratulSlunk es vSrjuk jelentkezeset!

GEPIMYERO
Paiy3z6ink mar be is fejeztek a munkat. mi azonban lapzSrtakor m6g csak az els<5 fordul6 kiertekelesevel vegeztunk. 72 szakkor indult

a versenyben. s mSr az els<5 feladat megold£s£n£l tetszik. hogy komoly munkat r6ttunk n§juk. A 72 benevezett szakkor - s ennek orulunk -

teriiletileg Stfogja az eg^sz orsz^got.

A megold^sokrol : -
., m,. d„ ., ,

Az els<5 feladat jellegenel fogva Iehet6seget adott a szakkorok tagjainak, hogy tudasukhoz merten a legkulonbozSbbtele zsebbzamologep-

mukodesi elveket, algoritmusokat dolgozzak ki. fgy a bekuldott palyazatokban tenyleg csak az az altal^nosan kozos, hogy valamennyi

BASIC nyelven fr6dott. A megold^sok tobbsege az alapmuveletes zsebszamol6gepek mukodeset vSlasztotta a kidolgozas alapj^ul.

Peldaul: 3 fNEWLINEI»l4R EREDMgNY
Az ilyen tfpusu megold^sok pontozasanal differenci^l^si lehet<5seget nyujtott az ertekel<5knek. hogy a 3 mem6riarekeszbe val6 »r£st

es onnan kiolvas^st hogyan oldottSk meg. KedvezSbb elbfrSISsban reszesultek a konnyebben <§rthet6 es haszn3lhat6 mem6na-

kezetesi m6dszerek. ..

Nehany p%4z6 szakkor a lengyel stack regiszteres mukodesi elvet valasztotta. Ez az elv a zsebszamolOgepek kozul csak nehany tlpusnai

hasznalatos. de a bonyolultabb kepletek kisz^mlt^s^n^l hasznos es esszerCi. ugyanis a z4r6jelek hasznSlatat helyettesfti. Lenyege, hogy

a muveletek tenyezflit negy regiszterben elflbb tSrolja. majd a muveleti jel begepelese utan vegzi el a tenyleges sz£moiast. a ket fels<5

reqiszterben tdrolt szSmokkal. Az eredmeny a Iegfels6 regiszterben tarol6dik (X), ami egyebkent a mindenkori kijelz6 tartalom is egyben

Valahogy fgy fest a dolog:

NEW LINE

12

2
Q
UJ

or

Az ezt az elvet kovet6 szakkorok a BASIC program kidolgozasSnSI

j6val tobb problem£val tal^lkoztak. s a belefektetett munka eredmS-

nyekeppen ezek a munk^k v6gul is precfz kidolgozSsukkal.

esztetikus ..grafik£jukkal" kiemelkedtek a tobbi kozul. A kijelz<5

megjelemteseben is a legv£ltozatosabb megold£sokat haszn£lt3k

a szakkorok. Voltak, akik a digitalis (palcik£s) megjelenftes mellett

dontottek. s ezeket a munk£kat az ugynevezett eszt^tikai

pontszamokkal (az osszpontsz^m egyotodet tartottuk fonn erre

a celra) honor^ltuk.

Nehany iskola nevet m^r most kozoljuk a Iegkiemelked6bb

megold6k kozul. A BIT-LET kbvetkez6 sz^m^ban pedig igyekszunk

a legjobb program list^j^t is kbzreadni.

A legjobban tetszettek tehat a kovetkezS szakkorok megold^sai:

Kolos Richard Szakkozepiskola - Budapest; Vorosmarty Gimn£zium

- ^rd: Komja"t Alad^r Fiukoltegium - Zalaegerszeg; Svetits Gimn^zium - Debrecen; Piarista Gimnazium ..A" szakkore - Budapest; M6ricz

Gimnazium - Ibr^ny; Tokaji F. Gimna"zium -Tokaj.

Tobben reklamaltak. hogy a harmadik rovid feladat bekuldesi hat^rideje nagyon korai volt. Sajnos igazuk volt. Ezzel egyutt a hibat mar

elkovettuk. egyet tehetiink, minden k^sve 6rkezett megold^st elfogadtunk.

nyerO
NYERO
NYERO
Ism6t egy uj palyazat

!

Ism6t nyerhet On is!

Harom feladat, 3x3 6ra fejtores!

A nyeremeny egy Primo A 32-es szamitdgep (

A most indulb p^lyazatban ism^t az egyeni p^ly^z6kat hivjuk

versenybe. Termeszetesen a kollektivakat sem za>juk ki. H^rom fel-

adat. h^rom kulonboz6 pontertekkel. A legtobb pontot e!6r6k kbzott

szok^sunk szerint sorsol£ssal dontunk majd!

1. feladat: OSZT6JATEK
Ketszemelyes matematikai jatekkal kapcsolatos az els6 feladv^ny.

A ket jMekos el^re meg^llapodik egy szamban. Mondjuk a pelda

kedveert ez a sz£m 360. A jatekosok felvaltva kell hogy mondjanak

egy-egy olyan szSmot. amely oszt6ja a 360-nak. (Egy sz^m oszt6i azok a sz^mok, amelyekkel az eredeti sz£m maradek nelkul oszthatb.

Peldaul 360 osztbi ezek szerint: 1 . 2. 3, 4. 5. 6. 8. 9. 1 0. 1 2. 1 5 stb.) Jatekosamknak egy fontos szabalyt kell figyelembe venni.

Nem mondhatnak olyan sz4mot. amely azon tul. hogy oszt6ja 360-nak, oszt6ja valamelyik. a j^tekban ma> elhangzott masik szamnak is.

PeldSul ha a kezd6 j£tekos 1 5-6t mondott. a partnere ma> nem
mondhatja az 1 -et a 3-at. az 5-6t es a 1 5-6t. de minden mast igen.

A jcitekban az veszft. aki kenytelen kimondani az alapsz^mot.

tehat ez esetben 360-at - hiszen ez is osztbja 360-nak.

Kepzeljuk el teh£t, hogy ezt a jat^kot jatssza Kezd6 Odon 6s

Ma"sodik Odik. A szSm. amelyben a jatekhoz megegyeznek. azonban

nem a fent emlltett 360. hanem 72.

K6rd6s: ha a jatekot Kezd6 Odon kezdi. melyikuk tud nyerni.

s milyen strategist kell ehhez alkalmaznia? K6rjuk teha*t, hogy

Sllfta'sukat bizonyftscik is be a 72 esetere.

Elerhet6 pontsz^m: 10
Ha p£ly£z6nk e jatek 72-re ^rvenyes BASIC-programi^t is

megirja, ugy plusz 3 pontot szerezhet.

1. EZ A NYERO
1

PRIMO NYERO 1

K6rjiik levfigni 6s a levelre felragasztani I

Bekuldesi hatarido: februar 12.
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